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SUNUŞ 

VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016
tarihleri arasında Mevlana Diyarı, Selçuklu İmparatorluğunun kadim başkenti, hoşgörü 
şehri Konya’da başarılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

İlki 2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen 
Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongreleri Türkiye’nin ve dünyanın tanıdığı 
veya tanımaya aday, yerli ve yabancı ülkelerinden gelen birçok bilim insanını bir 
araya getiren bir etkinlik olmuştur.  

Karşılaştırmalı Edebiyat, dil, kültür ve daha pek çok alanda yapılan çalışmalar 
dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardır yapılmaktadır. Sevinerek belirtmeliyim ki 
artık gelenek halini almış bu ve benzeri bilimsel etkinlikler sayesinde giderek başka 
disiplinlerle daha iç içe gelişmektedir. Nitekim bu sempozyuma gösterilen ilgi, 
karşılaştırmalı çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ve bilim alanında ne kadar geniş bir 
yer tuttuğu gösterir.    

Gerek Türk edebiyatı gerek Karşılaştırmalı Edebiyat araştırmaları sayesinde, 
küreselleşme içindeki dünyamız halklarının birbirlerinin edebiyatı başta olmak üzere 
daha pek çok özelliklerini yakından tanıma fırsatını yakalayacakları muhakkaktır. Bu 
hedefe ulaşmanın hızlanmasında, sempozyumda sunulan çalışmaların, gerçekleştirilen 
bilgi ve görüş alışverişinin çok olumlu katkıları olacaktır. 

Sunulan bildirilen çoğunluğu karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar olmasına 
rağmen, çeviri bilim, Türk edebiyatı, doğu-batı edebiyatları, dilbilim, vb. alanlarında da 
sunumlar olmuştur. Bu olgunun faydalı tarafı, hem çeşitliliğin artması hem de ileride 
yapılacak karşılaştırmalı çalışmalara konu çeşitliliği imkânını sağlamasıdır. Bir diğer 
katkısı da, ülkemizde karşılaştırmalı çalışmaların daha geniş alanları kapsaması, daha 
düzenli yaklaşımlarda bulunulabilmesi ve konu çeşitliliğinin genişleyecek 
olmasıdır. Kitapta yer alan bilimsel açıdan, her değerli bildirinin bilim dünyasına yeni 
yorum ve katkılar katacağına şüphe yoktur.    

Kongrede sunulan ve bildirilerini teslim ederek basılmasını isteyen 
katılımcıların bildirileri sayfa sınırlandırılması yapılmadan, 2016 yılına yetişmesi 
amacıyla elektronik kitap olarak basılmıştır. Sponsor ve diğer bürokratik işlemler 
yerine getirilebilir ise, uzun olan bildirilerin kısaltılması istenecek ve bu şekilde 
yayınlanacaktır. 

Bildirilerin tamamına http://www.selcuk.edu.tr/edebiyat/karsilastirmali_edebiyat/tr 
ve http://karsilastirmaliedebiyat.selcuk.edu.tr/ web adreslerinden ulaşılabilinir.  
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İki yıl sonraki Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi tarafından düzenlenecektir. İki yıl sonra düzenlenecek olan, şimdiden 
heyecanlandıran  kongrede buluşmak üzere, düzenleme kurulu adına herkese sağlıklı, 
mutlu ve başarılı günler diliyorum.  

         

                          Yrd. Doç. Dr. Ali BAYKAN 

      DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 
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Sayın Rektör Yardımcım,  

Sayın Dekanlarım, 

Sayın Hocalarım,  

Sevgili Öğrenciler,  

Değerli Basın Mensupları,  

Ve Kıymetli Misafirler 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün 
düzenlediği, VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi’ne 
yurtdışından ve ülkemizin farklı üniversitelerinden gelen siz değerli bilim insanı ve 
araştırmacılara,   hoş geldiniz diyor, kongremizin başarılı ve verimli geçmesini 
diliyorum. Bugün VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresini 
geçekleştiriyoruz. Aynı başlıktaki kongrelerin birincisi 2003 yılında Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesinde, İkincisi 2006 yılında Sakarya Üniversitesinde ve 
üçüncüsü 2009 yılında yine Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde, dördüncüsü 2012 
yılında Kırıkkale Üniversitesinde, beşincisi 2014 yılında Mersin Üniversitesinde 
düzenlenmiştir.  Bu kongreyle ülkemizde edebiyat araştırmalarına, özellikle 
Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla 
üniversitelere, bilim çevrelerine ve araştırmacılara ulaşmaya çalıştık. Sonuçta 300 
araştırmacı düzenleme kurulumuza katılmak amacıyla müracaat etti. Bilim kurulunun 
değerlendirmesinden sonra 47 Üniversiteden yerli ve yabancı 161 araştırmacının 134 
bildiri ile kongreye katılımı uygun görüldü.  Kongremiz üç gün boyunca 3 ayrı 
salonda toplam 31 oturumla gerçekleştirilecektir.  

Karşılaştırmalı edebiyat, çok kültürlü ve disiplinler arası bir bilim alanı olarak 
değişik birey, dönem, toplum ve özellikle de farklı ülke ve kültürlerin edebiyat, dil ve 
diğer özelliklerini karşılaştıran,  inceleyen, araştıran, bunların neticesinden bulgular 
ortaya çıkaran dünyada çok eski, ülkemizde ise daha yeni sayılabilecek çok önemli ve 
faydalı bir alandır.    

Günümüz dünyasının birbiri ile iletişim ve ulaşım imkânlarının artması 
sayesinde çok kolay bir arada olabildiği veya olabileceği gerçeğinden hareketle, her 
alandaki karşılaştırmalı çalışmaların gerekliliği ve imkân dâhilinde olurluluğu ortaya 
çıkmaktadır.    

Ortaya çıkan bu imkânla edebiyatları, dilleri, kültürleri, inanışları, sosyal 
yaşamı hatta ekonomi, hukuk, tarih ve daha birçok farklı alanlarda eserlerdeki ele alış, 
kavrama farklılıkları veya benzerlikleri ortaya çıkarma, bunlardan çok çeşitli 
yorumlara varmak, karşılaştırılan her iki kültür için eşsiz kazanımları beraberinde 
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getirecektir.     

Değişik kültür ve değerlerin her dal sanat eseri aracılığı ile belirli yöntemlere 
göre karşılaştırılması, detaylıca tanınması, dünya kültürü ve sanatının çok daha fazla 
kitleye ulaşmasını sağlayacaktır.   

Karşılaştırmalı Edebiyat olgulara ve dünyaya her türlü önyargıdan ve bencil 
düşünceden uzak, daha nesnel ve çok boyutlu inceleme fırsatını meydana getirir. Bu 
sonuç da günümüzde çok muhtaç olduğumuz; değişik düşünceleri kabullenme ve 
onlara karşı hoşgörülü olma sonucunu meydana getirebileceğinden, toplumsal ve 
dünya barışı için hayati öneme ve değere sahiptir.    

Mevlana’nın anlam yüklü bütün insanları bir araya getirme daveti, “Gel ne 
olursan ol yine gel” ile Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim 
sevilelim” dizeleri, Karşılaştırmalı Edebiyatın amacı ile bire bir uyum içindedir. Öz 
kültür, dil ve edebiyatının yanı sıra, başka milletlerin dil, kültür ve edebiyatlarını 
tanıyıp öğrenmek, tanıyanların önce kendi öz değerlerini sonra da farklı ulusların 
kültürel değerlerini tanıdıkça, önyargılardan kurtulmuş bir şekilde ötekini anlayacak 
böylece, evrensel hoşgörü, dostluk ve barış ortamının oluşması yolunda atılacak ilk 
adımdır. 

Değerli katılımcılar sempozyum bildirilerinin sunumu bugün öğleden sonra başlayıp üç 
gün boyunca, üç ayrı salonda, paralel oturumlar halinde devam edecektir. 14 Ekim Cuma günü 
öğleden sonra sunulacak bildirilerin ardından yapılacak genel değerlendirme oturumu ile 
sempozyumumuz sona erecektir. 15 Ekim Cumartesi günü arzu eden katılımcılar için Selçuklu 
Belediyesinin organize ettiği tarihi Konya gezisi yapılacaktır.  

Saygıdeğer konuklar, bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde katkısı olan başta 
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN hocamıza, bilim kuruluna ve emeği 
geçen herkese düzenleme kurulu adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin gelişmesine katkılar sağlayacağını ümit 
ettiğimiz bu sempozyumun bilimsel anlamda verimli olmasını, şehrimizde 
sempozyum süresince güzel günler geçirmenizi, iyi izlenim ve duygularla ayrılmanızı 
diler, düzenleyeceğimiz diğer etkinliklerde sizlerle yeniden buluşabilmek ümidiyle 
saygılarımı sunarım. 

Yrd. Doç. Dr. Ali BAYKAN 
KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

ve 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ 
BAŞKANI 
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Saygıdeğer Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Yüksek Okul ve Enstitü 
Müdürleri, Çok Değerli  Öğretim Üyeleri, Katılımcılar,  Sevgili Öğrenciler… 

Mensubu olmaktan şeref duyduğum Edebiyat Fakültesi’nin, eski bir hocasıyım.  
Benim dönemimde kurulan  Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün, tarihinde ilk defa  
gerçekleştirdiği kongresine katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, hepinizi saygıyla 
selâmlarım. Bölümün değerli öğretim üyeleri, programlarında lütfedip  bana da 
konuşma fırsatı vermişler. Huzurlarınızda hepsine  teşekkürlerimi sunmak isterim. 
Öncelikle böyle bir kongrede emeği geçen ve geçecek olan herkese, siz değerli 
katılımcılara başarılar, kolaylıklar dilerim. 

Bildiğiniz üzere Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü yeni bir bölümdür. Bu çapta 
bir kongreyi ilk defa hazırlamaktadır. Yoğunluktan doğabilecek eksikleri, aksaklıkları  
hoş görmenizi dilerim. 

Benim buraya çıkmamın nedenini gerçi söylediler ama konuya birkaç ekleme 
yapmak isterim. 

Üniversitelerde yeni bir bölüm kurmak kolay iş değildir. Birkaç açıdan kolay  
değildir. İlki fakültelerdeki yer darlığı..Sınıf, oda, salon vesaire gibi. Daha olayı duyar 
duymaz farklı bölümlerden farklı sesler duyarsınız. Bir de bizler o zamanlar Fen- 
Edebiyat Fakültesi olarak bir arada idik. Henüz Fen ve Edebiyat diye ayrılmamıştık. 
Gerçi ayrılma teklifi bakanlıkta bekliyor idi. Olabileceğine inanıyorduk ama zamanı 
önemli idi. Fakültelerin ayrılması kararını da bir hayli beklediğimizi söyleyebilirim.  
Böyle olunca  en başta gelen problem, yeni bölümü nereye ve nasıl 
yerleştireceksiniz… Bölümler büyürken, kendilerine odalar yetmiyorken, sınıf 
sıkıntısı çekilirken, karar mekanizmalarındaki insanları ikna etmek bir hayli zor 
oluyor. Bu yüzden fakülte kurulundan karar çıkartmak  da hayli güçleşiyor. 

İkinci zorluk böyle bir bölüme ihtiyaç var mı? Ben olduğuna inananlardanım. 
Herkesin fikrine saygımız var ama böyle bir bölümün kurulmasını, Karşılaştırmalı 
edebiyat çalışmalarının günün birinde çok ilgi göreceğini, daha derinleşeceğini 
düşünüyor ve ısrar ediyordum. Bu görüşümüze Batı dillerinden bazı bölüm 
başkanlarının ( o zamanki Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölüm Başkanı) katılmaları, hatta desteklemeleri işimizi bir ölçüde 
kolaylaştırdı. Yine o zamanın dekanını çok severdim. Desteğini istedim.  Sayın Prof. 
Dr. Ahmet Tırpan, bu kararı fakültenin ilgili kurullarından geçirdi ve kararı 
Rektörlüğe yolladı. Ama  bu işleri gerçekleştirmek onun için de  hiç kolay olmadı. 

İş rektörlükteki yetkilileri ikna etmeye sıra geldi. Burada da eski rektörümüz 
Sayın Prof. Dr. Süleyman Okudan’ın ve onun ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Çünkü ben kendilerinden iki önemli şey istedim. İlki Fakültemde Karşılaştırmalı 
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Edebiyat Bölümünü kurmak, diğeri de o zamanlar  müdürlüğünü yaptığım yüksek 
okulda yeni ek bir bina yapılması. Her iki isteğimiz de yerine geldi. Bugün Turizm 
Fakültesi binası bu isteğin, bu talebin neticesinde yapılmıştır. Ancak tabii ki kolay 
olmadı. Üniversitemiz büyük fakültelerden, yüksek okullardan, meslek yüksek 
okullarından yeni birimler, ana bilim dalları, dersler, hatta farklı adlarda bölümler 
kurulması konusunda pek çok öneri, görüş gelmekte, başvuruda bulunulmakta… 
Rektörlük de bu önerileri çok sıkı elemeye tâbi tutmakta, komisyonlarda pek çok 
açıdan değerlendirmesini yapıp, ondan sonra senatoya getirmekte…İşte bu devrede, 
üniversitemizin eğitim ve öğretimden sorumlu, zamanın rektör yardımcısı Sayın Prof. 
Dr. Şefik Bilir’e konuyu birkaç kez anlattık. Sağ olsunlar, bizleri sürekli dinlediler, 
olup olamayacağı konusunda bir fikir vermemekle birlikte hep umutla yanına gittim. 
Rektörlükteki toplantıları fırsat bilip yanıma başka arkadaşları da alarak bıkıp 
usanmadan konuyu açtık.. Sonuçta o yılın eğitim ve öğretimle ilgili alt komisyonuna 
64 teklif geldiğini, bunlardan sadece üçünün kabul edildiğini öğrendik. Bizim daha 
doğrusu Fakültenin teklifi  de kabul edilmişti. Çok sevindik tabii… Senatoya gelince 
de yine aynı hocamızın, başka arkadaşlarımızın, konuyu kendilerine anlattığımız 
senato üyelerinin olumlu kararıyla kurulma aşamasının üniversite boyutunu 
tamamladık.  Karar, Yüksek Öğretim Kurulundan da geçti. 

Bir bölümün kurulması yetmiyor, ona öğretim üyesi de gerekli elbette. Bunun 
hazırlığını daha önceden yaptığımız için çok sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyordum. 
Karşılaştırmalı edebiyat çalışan hazır dört arkadaşımızın üçünden yararlandık. Bu 
kadroların verilmesinde de eski rektörümüz Sayın Prof. Dr. Süleyman Okudan ve 
ekibinin anlayışlı ve sevecen tutumu rol oynamıştır. Onlar kadroları vermeselerdi 
bölüm neredeyse ölü doğmuş olacaktı. Çünkü sonradan kadro sıkıntısı yaşanmaya 
başlayacak ve belki de bu bölüme “ acele etmeyin,  kenarda  biraz bekleyin” 
denilecekti.   Bu arada  hasbelkader Fakültenin dekanı oldum. Bu, hem iyi, hem 
sorumluluk getiren bir görev. İyi; bölümü kurma ve geliştirme açısından, kötü; Fen ile 
ayrıldığımız için ortada pek çok sorun var çözülmesi gereken… Çok uzatmadan 
söyleyelim, fakülte bölümlerinin yeni yerlerinin belirlenmesi, yeni bölümlere yer 
bulunması, sekreter verilmesi, oda paylaşımı, bölümlerin Fen Fakültesi mensuplarının 
bıraktığı yerlere taşınması dâhil birçok sorunla uğraştık. Tabii bu arada bölümün 
öğretim ve asistan kadrolarına atamalar yapıldı. 

Ancak Yüksek Öğretim Kurulu, hemen öğrenci vermedi. Epeyce  beklemek 
zorunda kaldık.Daha sonra burada da şansımız yaver gitti.  Bu arada üniversitenin  
yönetimi değişti. Burada da çok şanslı idik. Çünkü Yüksek Öğretim Kurulunu iyi 
bilen, şimdiki Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç Beyi 
yakından tanıyan o zamanın Rektör Yardımcısı, şimdiki Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Şahin hocamıza  meramımızı arz ettim. Sağ olsunlar, var olsunlar, yanımda o 
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zamanlar YÖK Başkan Yardımcısı olan Prof Dr. Yekta Bey’e telefonla ulaştı, 
dileğimizi arz etti. Böyle bir bölüme öğrenci alınması hususunda yardımlarını istedi. 
Bizler de heyecanla bir iki ay kadar bekledikten sonra YÖK Başkan Vekilinin  
talebimizi ilgili kurullardan geçirdiğini öğrendik ve Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümüne  öğrenci alınacağı  haberini  aldık.. Böylece düşündüğümüz, ön 
gördüğümüz bölümü kurmuş olduk. 

Bu olayın resmi tarafı… Ama dediğimiz gibi adını zikrettiğimiz Sayın 
yetkililerden hep anlayış ve yardım gördük. Şahsım adına, bölüm öğretim üyeleri ve 
yardımcıları adına hepsine ayrı ayrı bir kere daha  teşekkür etmek isterim. 

Konuşmama burada iki  küçük  anekdot ekleyeyim. Üniversitenin kuruluş 
yıllarında yani daha kampüse gelmemişken, şehirde iken, henüz edebiyat fakültesi 
iken Karşılaştırmalı Edebiyat konuşurduk. Özellikle Fransız Dili ve Edebiyatı 
Bölümüne gelen Dr. Muharrem Şen (sonradan bu bölümün başkanı oldu, rektör 
yardımcısı oldu, fakültemizin dekanı oldu, daha benimle tanışır tanışmaz, (ki o zaman 
daha bir avuç insandık) karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları için kitap istemeye başladı. 
Balzak’la, Proust’la ilgili çalışmalar yapacağını, Yakup Kadri’den, Tanpınar’dan, 
Abdülhak Şinasi Hisar’dan elimde ne gibi kaynaklar ve kitaplar olduğunu sordu. 
Birkaç kitap ve kaynak ismi zikredince  hemen eve gidelim alalım dedi. Muharrem 
Beyi tutamadım, ertesi günü bile  beklemedi, hemen  bizim eve gittik, ona istediği 
kitapları verdim.  Heyecanlandı… 

Bir diğer anekdot da şu: Yine hasbelkader diyeyim, Amerika’da ilk beşe giren 
bir  üniversitenin kütüphanesinde, Türk Edebiyatı ile ilgili yaptırılan  tezlere bakma 
fırsatım oldu. Pek çok karşılaştırmalı edebiyat çalışması yapıldığını gördüm.. Üstelik 
yıllar öncesi başlayan yaptırılan çalışmalardı bunlar… . Bu işler oralarda bizden çok 
daha önce başlamıştı. Şaşırdım. Biz daha bölümün kuruluşuyla uğraşıyoruz. Millet 
neler yaptırmış dedim. Demek ki bir fikrin, görüşün benimsenmesi biraz zaman alıyor 
ama doğru anlatılırsa önünde sonunda gerçekleşiyor. 

Öte yandan bütün bunlar bize şunu gösteriyor: Karşılaştırmalı edebiyata ilgi her 
gün biraz daha artıyor. Bunu doçentlik jürilerinde de bu tarz çalışmaların geldiğini 
gözlüyor, görüyor ve okuyorduk. Hemen her dosyada bu yoldaki makalelerle de 
karşılaşıyorduk. Şimdi geriye bakıp düşünüyorum da burada nakletmediğim pek çok 
zorluklarla uğraşmışız, engellerle uğraşmışız ama doğru işler yapmışız, isabetli 
adımlar atmışız. 

Son söz olarak şunu söyleyeyim: Yüz ellinin üzerinde bildirinin tartışılacağı bu 
kongrede katılımın yüksekliği bile bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Ayrıca burada bu 
bölümün vefalı öğretim üyesi ve yardımcılarına başarılar dilerim. Yolları açık 
olsun…    
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Sayın protokole, değerli konuklara, öğretim üyelerine, sevgili öğrenci 
kardeşlerimize, tekrar hoş geldiniz der, kongrenin başarılı geçmesini diler, hepinizi bir 
kere daha saygıyla selamlarım… 

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 

BÖLÜMÜ KURUCU BAŞKANI 
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Sayın Rektör Yardımcım, 

Sayın Dekanım,  

Sayın Meslektaşlarım, 

Basınımızın güzide mensupları, 

Saygıdeğer katılımcılar ve Sevgili Öğrencilerim, 

Mevlana’nın diyarı, hoşgörü ve barışın temsilcisi Konya’ya, Bizim Yunus’un, 
Nasrettin Hoca’nın,  Seyyid Battal Gazi’nin, Sultan Sücaeddin Veli’nin, Melih 
Gazi’nin, Midas’ın şehri Eskişehir’den size kucak dolusu selam ve sevgi getirdim. 
Hepinizi aşkı muhabbetle selamlıyorum. 

12-14 Ekim 2016 tarihlerinde, Selçuk Üniversitesi, Alaaddin Keykubat 
Yerleşkesi, Edebiyat Fakültesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde, 
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nce gerçekleştirilecek olan VI. Uluslararası 
Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz 
efendim. İki yılda bir gerçekleştirilen kongremizin bu seneki ana teması  
“Kültürlerarası Etkileşime Karşılaştırmalı Bilimlerin Katkısı”dır. Anadolu toprakları 
zaten tam bir kültürler beşiğidir.İçinde bulunduğumuz Konya da kadim kültürümüzün 
en önemli temsiliyet merkezlerinden biridir.En önemli temsilcisi de tüm dünya 
insanlarını canı gönülden kucaklayan Mevlana Hazretleridir.Binlerce yıldan beri 
birçok inanç, milliyet ve kültür bu topraklarda barış içerisinde yaşamayı 
bilmiştir.Ancak dünyanın genel gidişatı insanlığın ve doğanın geleceği açısından kaygı 
verici bir düzeye ulaşmıştır.Barışa ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde 
böyle anlamlı bir etkinliğin gerçekleştirilmesi de son derece sevindiricidir. 

Karşılaştırmalı Edebiyat, doğası gereği çok dilli, çok kültürlü ve çoklu bakış 
açılarını içinde barındıran, disiplinlerarası çalışmalardan beslenen, farklı dillerde ve 
kültürlerde üretilen edebiyat metinlerini bir arada irdelemeyi kendine iş edinmiş bir 
bilim alanıdır. Bu yönüyle de hem dünya barışına katkıda bulunur hem eleştiri 
kültürünü ve çoklu bakış açısını geliştirerek demokrasinin içselleştirilmesine, 
cahillikten ve tanımamaktan kaynaklanan ötekileştirmenin önüne geçmeyi kendine 
ilke edinmiştir. Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yaklaşık 150-200 yıldır 
üniversitelerde bilim üretimine katkı sunan Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin önemi 
ne yazık ki bizim ülkemizde hem çok geç keşfedilmiş hem de henüz hak ettiği yere 
yeterince resmi kurumlarca desteklenmediği için gelememiştir.  

Doğu’yu ve Batı’yı kucaklaştırmanın ve kültürlerarası diyaloğun yolu bu 
bilimin geliştirilmesiyle doğrudan ilintilidir. Mitoloji, İmgebilim, Çevribilim, Batı 
Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları gibi temel çalışma alanlarıyla ve sinema, halkbilim, felsefe, Çocuk ve 
gençlik edebiyatı, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, etnoloji, antropoloji, güzel sanatların 
resim ve müzik alanlarıyla da disiplinlerarası ilişki içerisinde Karşılaştırmalı Edebiyat 
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Bilimi evren ve insan bütünlüğünün ve tekliğinin farkına vardıracak, insani ilişkileri 
düzenleyecek çok önemli bir çalışma alanıdır.   

Sempozyuma 300’e yakın başvuru yapıldı. Hakem elemeleri ve farklı 
nedenlerden dolayı kongreye katılamayanlar sonrası, Türkiye’nin7 bölgesinden 47 
farklı üniversiteden, yurtdışından İran, Fransa ve Azerbaycan üniversitelerinden gelen 
katılımcılar aramızdalar.  

1 araştırmacı/yazar, 14 Profesör, 11 Doçent, 30 Yardımcı Doçent, 15 Öğretim 
Görevlisi, 12 Okutman, 57 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 4 öğretmen,  1 kamu 
görevlisi, 6 doktora öğrencisi, 9 yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplamda 161 
kişi, 134 bildiriyle programa dâhil edildi.  

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve yurtdışındaki üniversitelerden 
katılacak olan bilim insanları ne yazık ki 15 TemmuzDarbeKalkışması’nın 
sempozyum başvuru sürecine denk gelmesinden ve yurda giriş çıkışlarda sorun 
yaşanacağını düşündüklerinden dolayı kongreye katılamadılar. Bu nedenle yurt 
dışından katılım sayısı istenilen düzede gerçekleşememiştir. 

Kongre sunumları 3 salonda (30 Ağustos, Malazgirt ve Çanakkale) 
gerçekleştirilecektir.  İlk gün sabah 30 Ağustos salonunda açılış oturumu, öğleden 
sonra 3 salonda 6 oturum, ikinci gün 3 salonda 12 oturum, 3. Gün 3 salonda 11 oturum 
ve Cuma akşamı 30 Ağustos salonunda yapılacak olan Kongre Genel Değerlendirme 
Oturumuyla birlikte toplamda 31 oturum gerçekleşecektir. Kongreye katılan 161 
katılımcıdan 113’ü kadın, 48’i erkektir. Kadınların edebiyat ve sanata olan ilgileri bir 
kez daha bu sayıyla da ortaya çıkmıştır. 

Bu kongreye ev sahipliği yapan ve her türlü yardımını esirgemeyen Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’e ve onun çok değerli 
yardımcılarına, Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mahmut Atay’a, kongrenin 
gerçekleştirilmesinin baş mimarları Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün başta Bölüm 
Başkanı Yard. Doç. Dr. Ali Baykan, Doç. Dr. Ahmet Cuma ve isimlerini tek tek 
sayamayacağım değerli ekibine, kongre boyunca bizi yalnız bırakmayacak gizli 
kahramanlar öğrencilerimize yürekten teşekkürü bir borç bilirim. 

Değerli katılımcılar, gerek bildiri ile gerekse izleyici olarak yurt içi ve yurt 
dışından kongremize katılarak bizlere onur veren siz değerli konuklarımıza yeniden 
hoş geldiniz diyor, etkileşimi verimli bir kongre geçirmenizi diliyor, saygılar 
sunuyorum. 

Prof. Dr. Medine SİVRİ 
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ 

BAŞKANI 
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Karşılaştırmalı edebiyat Avrupa'da 1860'lı yıllarda başladı. Hatırımda kaldığı 
biçimiyle akademik olarak 1896 yılında Harvard Üniversitesinde, 1900 yılında ise 
Sorbonne Üniversitesinde kuruldu. Bizde ise 1996 yılında İstanbul Bilgi 
Üniversitesinde, 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde, ardından Konya 
Selçuk Üniversitesinde, Dokuz Eylül Üniversitesinde kuruldu.  Mersin ve Sivas 
Cumhuriyet Üniversitelerinde kurulan bölümler akademik olarak yeni yapılanıyorlar ve 
dolayısıyla henüz öğrencileri yok.Bu alanda yüzyıllık bir gecikmişlik 
yaşıyoruz.Yüzyıllık bir yalnızlık, gibi. Bu gecikmişlik kayda değer  bir eksiklik, ama o 
kadar da kötü değil. Çünkü, alanın sorunlarını biliyoruz, alanın tarihini 
biliyoruz.Karşılaştırma yöntemini iyi yapılandırırsak, iyi uygularsak, karşılaştırmalı 
edebiyatın sadece "karşılaştırma" olmadığını iyi bilirsek, çalışmalarda yanılgıya ve 
yanlışa düşme riskimiz oldukça azalacaktır. 

Karşılaştırma bir şeyi tamamlamak için yapılır.Güzel bir sözümüz var. "Elmayla 
armudu karıştırmamak".  Elmayla armudu karşılaştırırsak, bir bilgi edinemeyiz; bir şeyi 
de tamamlayamayız. 

Karşılaştırmalı edebiyatın üniversitede akademik ve bilimsel yapılanması 
konusunda yıllarını vermiş biri olarak, alanı yönetici meslektaşlarıma anlatmak, 
tanıtmak, alanın Türkiye'de gerekliliğini ve gerekçelerini her defasında yeniden 
sıralamak konusunda oldukça deneyim sahibiyim.Alanın sınırlarını çizmek gibi nafile 
bir çabaya girmek niyetinde değilim.Kendi deneyimlerimden ve birkaç örnek üzerinden 
önemli gördüğüm bazı noktaların altını çizmekle yetineceğim. 

Karşılaştırmalı edebiyat bilimi edebiyatı bütüncül olarak  okumayı ve anlamayı 
amaçlar. Bir edebiyat milli bir dilde yazılır, ancak değişik disiplinlere, dillere, kültürlere, 
hatta gündelik hayata doğru  yayılır. Yazar da yazma deneyimi sürecinde yazdığı dilin 
dışında değişik dillerin, tarihlerin, kültürlerin, disiplinlerin olanaklarından, bilgilerinden, 
görgülerinden yararlanır. Edebiyatın o nedenle hem üretme hem okuma ve alımlama 
süreçleri oldukça canlıdır, yeni biçimlere, yeni yorumlara açıktır. Edebi bir yapıt doğar 
ve insanlık yaşadığı sürece  hiç ölmez. Don Kişot,  Nasreddin Hoca halen güncel, halen 
yaşıyorlar. Ulusal edebiyat bilimleri edebi ürünleri ulusal dil sınırları içerisinde  kalarak 
yürütürler. Karşılaştırmalı edebiyat  bilimi ise edebiyatı uluslarüstü, edebiyatlarüstü, 
sanatlarüstü bir perspektiften okumaya, anlamaya çalışır. Nasreddin Hoca nasıl diğer 
ulusların kültürel bir mirası ise Don Kişot da bizim de edebiyatımızın, kültürümüzün bir 
parçasıdır artık.Fakat bizdeki Don Kişot ile İspanyol, Fransız, İran edebiyatındaki Don 
Kişot aynı Don Kişot değildir. 

Edebiyat  dil bakımından milli bir sanattır. Fakat tematik, motif unsurları, anlatma 
yöntemleri, kurgusal veya üslup, kısacası sanatsal unsurlar bakımından milli sınırlar 
içerisine sığdırılamayacak ölçüde geniştir.Temalar, motifler kültürel, tarihsel olarak bir 
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dile, kültüre özgü olabilir.Ancak tema ya da motif, insana, yaşama özgü olduğu için, 
daima genel insani durumları içerir.Kısacası, insanı ilgilendirir. O nedenle edebiyat yerel 
bir boyutta, bir ulusal dilde başlar, fakat dünyaya, dünya edebiyatına, insana bağlanır. 
Edebiyat bir ulusal dilde doğmak zorundadır.Onun okuru ise bir ulusal dille sınırlı 
değildir.Shakespeare (ulusal kimliği tartışmalı da olsa) Hamlet'i İngilizce yazmıştır, Bu 
trajedi İngiliz edebiyatına aittir.Fakat artık dünya edebiyatının önemli bir 
parçasıdır.İnsanlığın en temel meselesini "Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu" 
sözüyle dile getiren Hamlet'in bu sözü aynı içerikte ve yoğunlukta olmasa da, artık 
dünyanın, insanlığın sözüdür. Can Yücel'in kendine münhasır çevirisi, aslında yeniden 
yazımı olan "Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin", yeni bir formda ve içerikte, bir 
bestenin güftesi oldu bizim kültürümüzde. 

1990'lı yılların başındaydı sanırım, yanılmıyorsam Milliyet gazetesinde, 
Nasreddin Hoca ile ilgili bir araştırma dizisi okumuştum.Araştırma Nasreddin Hoca 
fıkralarının Balkanlarda, Asya'da, Orta Doğu'da ve Türkiye'de yaygınlığı 
üzerineydi.Yazıda şöyle bir anekdota yer verilmişti. 1940'lı yıllarda Charlie Chaplin 
BBC radyosunda bir söyleşiye katılır.Söyleşiyi yapan gazeteci o vahşi savaş yıllarında 
Charlie Chaplin'e şu soruyu sorar."Günümüzün en önemli sorunu nedir?""Bu sorunun 
cevabını Türklerin bir Nasreddin Hocası var, onun bir fıkrası veriyor.Onu anlatayım 
size" der ve hepimizin bildiği şu fıkrayı anlatır."Komşusu bir gün Nasreddin Hocanın 
evine gelir, eşeğini ister. Nasreddin Hoca, "eşeğim yok" dediği anda ahırdan eşeğin 
anırması duyulur. "Hocam, hani eşeğim yok demiştiniz" diyen komşusuna Nasreddin 
Hoca, "komşu, komşu,  bana mı yoksa eşeğe mi inanacaksın" karşılığını verir.   Charlie 
Chaplin, gazetecinin sorusuna karşılık olarak şunu der! "İşte günümüzün en büyük 
sorunu bu. Biz bir insana mı inanacağız yoksa bir eşeğe mi?".Bu demeçten sonra Charlie 
Chaplin Hitlerin polisinden kaçmak, düşmanlığından korkmak durumunda kalmıştır. 

Aklımda kalan bu okuma hatıramı şunun için anlattım.Nasreddin Hoca fıkralarını 
okulda, derste görmemize, bilmemize rağmen, onun hakiki tadını asla alamamıştım.  Bu 
fıkra anlatıldığı yılda öyle bir siyasi ortama, siyasi retoriğe denk gelmişti ki, ezberimdeki  
ölü fıkra birden canlanıverdi, anlamlılaştı. Nasreddin Hoca ve edebiyat hayatın 
içerisinde daha anlamlı bir köşeye yerleşiverdi bende. Hatırladığım kadarıyla Goethe de, 
Eckermann'la Konuşmalar'ında, "Faust'u Fransızca çevirisinden okuduğumda, bende 
daha önce hiç uyanmamış şeyler uyandı, daha önce göremediğim bazı yeni şeyleri 
keşfettim" demiştir. Nasreddin Hoca diğer dillerde, gelecek zamanlarda dünyaya yeni 
anlamlar katmaya devam edecektir.Bizler de onu yeniden keşfedeceğiz, yeniden 
okuyacağız. 

Ukrayna'nın  Odesa Meçnikof  Milli Üniversitesi'nde bir yıl görev yaptığım 
sürede Isaac Babel'in Odesa Masalları, Odesa'yı tarihsel olarak keşfetmeme bir nebze 
yardımcı oldu. O hikayelerde geçen çarşılarda, sokaklarda gezindim. Yine bir başka gün, 
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Odesa'nın oldukça kalabalık bir halk pazarında, video standında gözüm bir an bir cd'ye 
takıldı.  Cd'nin üzerinde hem Rusça hem Türkçe "Çalıkuşu" yazıyordu.  Osman F. 
Seden'in 1986 yılı yapımı Çalıkuşuydu bu. Aydan Şener ve Kenan Kalav başroldeydi. 
1986 yılında TRT1 kanalında izlediğimiz, liselerde okuduğumuz Reşat Nuri Güntekin'in 
Çalıkuşu romanı, sadece Türkiye'de değil, o yıllardaki Sovyetler Birliğinde, sonradan 
Rusya ve Ukrayna'da da çok beğenilmiş, derslerde ve ders kitaplarında yer almıştır. 
Üniversitede görev yapan Ukraynalı meslektaşlarım Sovyetler Birliği henüz 
dağılmamışken, Çalıkuşu televizyon dizisinin ve romanının Sovyetlerde resmi kültür 
politikalarına uygun bulunduğunu ve okutulduğunu söylediler.Bizde Çalıkuşu 
Anadolu'nun yoksunluğunu, yoksulluğunu anlatan romandı. Sovyetlerde ise bir kültür 
devrimi farkındalığı yaratmanın işareti olarak görülmüş olmalı.Yabancı dillerde, 
kültürlerde onlarca, yüzlerce romanımız, şiirimiz, hikayemiz farklı biçimlerde yaşıyor. 

Bütün bunları şunun için anlatıyorum.Ülkemiz dünya kültürlerinin birleştiği bir 
yerdedir. Goethe'nin Batı Doğu Divanı'nda geçen bir sözü vardır."Batı da doğu da 
Tanrınındır". Bu söz, Bakara Suresinin 115. Ayetinde şöyle geçiyor: "Doğu da 
Allah'ındır batı da. Her nereye dönerseniz, Allahın yüzü (kıblesi) orasıdır " 
(http://www.kuranmeali.com/ ayetkarsilastirma . asp?sure=2&ayet=115). Goethe en 
durgun, en üretimsiz olduğu zamanda Şarkiyatçıların Doğu kültüründen yaptıkları 
çevirilerle karşılaşır. Özellikle Hammer von Purgstall'ın Osmanlı Tarihi çalışmaları, 
Hafız Divanı çevirisi ve Heinrich Friedrich von Diez'in, Friedrich Rückert'in  çevirilerini 
burada anmak gerekir. Goethe'nin Doğu ve İslam kültürüyle karşılaşması, ona yeni bir 
nefes olur.Kendini ve edebiyatını yeniden tamamlamaya girişir.Edebiyatı yaratan deha, 
estetik ve etik kaygılar, dünyayı yeniden ve yeniden anlamlandırma deneyimine girişir. 
Dünya edebiyatı kavramı, bu her yere bakma anlayışının somutlaşmış 
halidir.Türkiye'deki karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, sadece bize gelenleri 
araştırmakta.Başka dillerde, kültürlerde bizden gidenleri, orada yaşayanları da araştırma 
zamanı geldi.Batı ya da Doğuda Türk imajı çalışmalarında bunu bir nebze 
gerçekleştirdik.Fakat edebiyat ve sanatta bunu yeterli ölçüde ortaya çıkaramadık.  
Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları sadece bir yöne değil, her yöne bakabilmelidir. 

Doğu ve Batı bir çatışmalı etkileşim alanıdır.Birbirinden öğrendikleri vardır.Bu 
etkileşim, her bakımdan üretime elverişli bir ortam yaratmıştır. O nedenle sadece bize 
gelen değil, bizden giden, gittiği yerde yenilenmeyi devindiren yazarlarımız, 
ressamlarımız, sinemacılarımız vardır. Bunları gün yüzüne çıkarmalıyız diye 
düşünüyorum. Friedrich Rückert'in çevirisiyle Avrupa'da yaygınlaşan, orada yazılan 
gazeller vardır.  Avrupa'da yaşayan Türklerin kurduğu tiyatrolar, sergiledikleri oyunlar, 
filmler, müzikler, müzikaller bir ara dil, ara kültür oluşturdu. Bütün bunlar 
karşılaştırmalı edebiyat açısından oldukça verimli bir alan oluşturmaktadır.  
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Karşılaştırmalı edebiyat bilimi, yukarıda da dendiği gibi, uluslarüstü bir okuma 
çabasıdır.Buna edebiyatlarüstü, sanatlarüstü okuma da diyebiliriz.Bu okuma yöntemi, 
edebiyatı parça-bütün ilişkisi üzerinden okuma, edebiyatı üstbakışla kavrama, bütünü, 
geneli anlamaya dönük bir çabadır.  Karşılaştırmalı edebiyat bizi dünyaya entegre eder. 
O nedenle, tekil bir bakış, tekil bir anlayış değildir; aksine  çoğul bir bakışı, anlayışı 
mümkün kılar. Dünya edebiyatı kavramı, tek bir dünyayı değil, dünyanın çokluğunu, 
çeşitliliğini içerir. Çokluğa ve çeşitliliğe davet eden dünya edebiyatına giden yoldur 
karşılaştırmalı edebiyat.  

Doç. Dr. Cemal SAKALLI 
MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ KARŞILAŞTIRMALI 
EDEBİYAT BÖLÜMÜ 
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Değerli katılımcılar; gerek bildiri ile gerekse izleyici olarak yurt içi ve yurt 
dışından katılarak bizlere onur veren siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyor, her 
yönüyle başarılı ve faydalı bir kongre geçirmeniz dileğiyle sizleri Selamlıyorum. 

Bölüm hocalarımız tarafından  “Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi” 
düzenleme arzusu dekanlığımıza iletildiğinde büyük memnuniyet duyduğumuzu 
belirtmek isterim. Çünkü bu kongre, ülkemiz, üniversitemiz ve Türkiye’deki 
Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin gelişmesi ve bu alanda yapılacak çalışmalar için 
son derece önemli bir kaynak ve etkinlik olacaktır. 

Ülkemizdeki karşılaştırmalı Edebiyat araştırmalarının bütün dil ve edebiyat 
Bölümlerini kapsayacak biçimde yaygınlaşması, özellikle de bölümler hatta 
üniversiteler arası işbirliğine vesile olmasını umuyoruz. Bu konudaki birlikteliğin 
bütün araştırmacıları bir araya getirici ve ortak çalışma zemini bulucu bir ortama 
bürünmesi, bir araştırma ve dayanışma kurumu olarak, kongremizin düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese özellikle kongre düzenleme ve bilim kurulu üyelerine sekretarya 
görevlilerine, görevli öğrencilerimize, elbette Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa 
ŞAHİN’e teşekkür ediyorum. 

Dil, Edebiyat Kültür ve bilimin her dalında yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar, 
hem ulusal edebiyata, hem de dünya edebiyatı ve kültürüne çok faydalı kazanımlar 
sağlayacaktır. Bu olgunun da kültürler arasında sağlıklı bir iletişim ve etkileşim 
ortamını oluşturacağı yadsınamaz bir gerçektir. Hiçbir kültür değişmez değildir, her 
kültür bir yandan kendi öz varlığını korurken,  öte yandan, ortaya çıkabilecek olan 
olumsuz imge, görüş ve düşüncelerin oluşum nedenlerini bilimsel verilerle ortaya 
çıkarılır. Çıkan verilere göre ilgili kişi veya kurumlara çözüm yolları önerilir. Uluslar 
üstü bir bakış açısıyla bu kongre sonucunda ortaya çıkarılacak olan bulgu ve bilgilerin, 
bilime ve dünya barışına katkıda bulunması,  kültürler, edebiyatlar ve uluslararasında 
anlamlı bir köprü oluşturarak karşılıklı hoşgörü ortamının oluşmasına ve bu 
hoşgörünün genişlemesine katkı sağlaması en büyük temennimizdir.  

Sizlere tekrar hoş geldiniz diyor, kongremizin başarılı geçmesini,   Sempozyum 
sonunda üniversitemiz ve şehrimizden güzel izlenimler ve duygularla ayrılmanızı ve 
düzenleyeceğimiz diğer etkinliklerde sizlerle yeniden buluşabilmek ümidiyle 
saygılarımı sunarım. 

Prof. Dr. Mahmut ATAY 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANI 
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Sayın dekanlar, değerli katılımcılar, çok kıymetli konuklar, basınımızın değerli 
mensupları ve sevgili öğrenciler. 

VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi münasebetiyle bir 
araya geldiğimiz bu günde öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlar, Türkiye ve 
yurt dışından iştirak eden bütün katılımcılara hoş geldiniz demek isterim. 

12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinliğin ülkemiz ve 
bilim dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.Bu vesile ile 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 
Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.Ruhları şad olsun, Allah 
mekânlarını cennet etsin. 

Değerli misafirler, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi ülkemizde bağımsız bölüm 
ve anabilim dalları olarak henüz gelişmekte olan disiplinler arasındadır. Yurt dışında 
çok köklü bir geçmişe sahip olan bu alan çok sayıda üniversitede bağımsız bölümler, 
anabilim dalları veya enstitüler bünyesinde yürütülürken ülkemizde devlet üniversitesi 
bünyesinde üç bölüm bulunmaktadır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden sonra 
Selçuk Üniversitesi’nde bu bölümün açılmış olması, Selçuk Üniversitesi’nin yenilikçi, 
girişimci ve geleneği gelecekle buluşturan bir dünya üniversitesi olma kimliğini 
yansıtmaktadır.  

Çok dilli ve buna bağlı olarak çok kültürlü bir yapıya sahip olan Karşılaştırmalı 
Edebiyat Bilimi öncelikle bir filoloji alanıdır ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun 
Üniversitelerarası Kurul bünyesinde Batı filolojisi bünyesinde kabul edilmektedir. 
Ancak yabancı ve farklı olanı ötekileştirmeden kendi öz kültür ve edebiyatımızı 
zenginleştiren, buna bağlı olarak uluslararası düzeyde tanınırlığını sağlayarak çok 
köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olan edebiyatımızın hak ettiği değerinin 
tanıtılması Türkiye’de bu alana gönül vermiş olan araştırmacıların görevi olması 
gerektiği kanaatindeyiz. Tanıdığım birçok karşılaştırmalı edebiyat bilimcisinin bu 
hassasiyete sahip olması bizleri son derece memnun etmektedir. 

Bir ulusun kendi öz edebiyatının değerini anlayabilmesi için en önemli 
unsurlardan birisi kuşkusuz onu başka ülkelerin edebiyatlarıyla 
karşılaştırmasıdır.Ancak bu sayede kendi edebiyatımızı uluslar arsı bir seviyede 
konumlandırarak filolojik çalışmalar için alt yapıyı tesis edebiliriz.Bu süreçte objektif 
bir tavır takınabilmek için yabancı olanı ötekileştirmeme ile farklı olana eleştirel bir 
mesafe takınma arasındaki ahenk bu tür çalışmaların ilkesi olması gerektiği 
kanaatindeyiz. Bu hususta Hz. Mevlana’nın sevgi ve hoşgörü anlayışı zihnimize 
aydınlık veren bir kaynak olacaktır şüphesiz.  
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Bu vesileyle Hz. Pir’in hoşgörü ve sevgi şehri olan Konya’mıza tekrar hoş 
geldiniz demek ister dört gün boyunca sürecek olan bilimsel ve kültür aktivitelerin 
ülkemize ve Selçuk Üniversitemize hayırlı olmasını temenni eder hepinizi saygı ve 
sevgilerimle selamlarım. 

          Prof. Dr. Hüseyin KARA 
         SELÇUK ÜNIVERSİTESİ  
           REKTÖR YARDIMCISI   
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SILENT REALISATION OF CONSCIENCE IN TWO FILMS:                 
TAKVA AND TRUE CONFESSIONS 

A.Gülbün ONUR 
Selçuk University 

 gonur@selcuk.edu.tr 

ABSTRACT 

The 2005 production Turkish film Takva and the 1981 production American film True 
Confessions can be related as regards to the religious backgrounds of the major characters, as 
they play an important role in their sacrifice when they become aware of the corruption 
surrounding them. The pious heroes gradually find out the truth and express themselves in 
mute voices through their gestures. In other words, their struggle within their conscience 
appears to be highlighted in moments of intense silence. The paper will analyze one of the 
main themes in both films, namely, the loyalty in their relationships and the disturbance of 
their conscience in the light of the realization of the truth. The major scenes will be compared 
through speech turns which sometimes exist in gestures mutely between Muharrem the pious 
man and his leader the sheik in Takva, and in True Confessions, between the priest Monsignor 
Desmond Spellacy and his deductive elder brother Tom.  

Keywords: film, conscience, religion, dilemma, truth 

Film is an art form, an expression, which enables the viewer to share what is 
clarified by the director’s refined ideas and feelings through a visual performance. As 
Graham suggests, it is through imaginative construction that the artist transforms 
vague and uncertain emotion into an articulate expression (Pooke and Newall 2008: 
14). Articulation in films can be loud or mute. A successful film’s enduring effect 
remains in the mind for a long time, if there is harmony between the verbal 
communications and the image sequences on the screen. But in some cases, as in 
Takva and True Confessions in which the major characters are religious figures who 
allow their feelings mostly to be celebrated without the utterance of words, then, 
gestures and silent motions have a much more powerful effect on the spectator than a 
simple utterance can. In films a sense of time is gained through acting in silence and 
its reference exists beyond its limits. In the case of these two films, the imagination is 
activated for both the spectator and the actor. The actor’s mute posture in the Turkish 
and the American film stands as a recollection of past experiences. In Takva, we have 
the pious major character Muharrem, who was leading a simple, quiet life all alone 
until he becomes a rent collector and witnesses the selfish, corrupted relations in 
which the leading members of his sect are involved. Muharrem’s silent gestures 
towards his leader, the sheik, display several questions passing through his mind as he 
cannot receive a satisfactory response from him. Muharrem fixes his eyes to a certain 
lower point in order not to be confronted with the eyes of his sheik. At first, his 
avoidance was a form of respect, but later the fear of facing the truth captures him. In 
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True Confessions, the bishop, Monsignor Desmond  Spellacy, acts in the same way 
when he is talking to his policeman brother Tom.  

Years later, the two brothers meet when the elder one arrives his hometown to 
work on an investigation. In the several scenes of the film, their dialogues start in a 
loving tone with memories of their childhood then shift gradually into a stressful one 
recalling the rhythm of an official interrogation. At each meeting, during their talk, the 
subject matter in the end evolves to include the corrupted relationship between the 
church and Amisterdam, the owner of a powerful construction company. We observe 
that the subject is always intentionally raised by the police brother Tom Spellacy. The 
prosodic factors of Tom’s speech with its stress, intonation and rate influences the 
overall meaning of his utterance. A tone of interrogation captures the scene as he 
raises questions to his brother with a golf club in his hand. (Carroll 2008:41). The 
Bishop Desmond Spellacy’s reaction is exactly like that of Muharrem. In several 
scenes, for a few seconds, he cannot look into the eyes of his brother, so he lowers his 
eyes down to contemplate on his past experiences with Amisterdam, and the spectator 
senses that he doesn’t want to be confronted with the truth. 

In both films, the corruption is concealed with unreliable excuses and time is 
needed to expose the reality. It is annoying that in Takva the truth is only discovered 
by Muharrem when he escapes from it by becoming insane. After the sect leader 
reluctantly appoints him as a collector of rents, he goes through a psychological 
struggle with the self until he becomes paralyzed.  

 In Takva an investigation is not carried out as it does in True Confessions. Both 
of the films raise questions in the mind about the deeds of mankind and human 
condition. They unfold how easily one can find himself in a position of misbehavior 
when one fails in his belief.  According to the morality of the Quran and the Bible, 
there must not be any deceitful act in one’s life. Involvement with corruption makes 
the religious role model characters find themselves at strife with their conscience. 
Takva, as its name suggests, means to live as a true faithful person should, as 
Muharrem did in his tranquil little world where he was once happy. In True 
Confessions, the bishop also had a peaceful life before his brother started to warn him 
about his deeds. Both films convey a delicate humanistic approach that suggests what 
it means to be a religious man and what it means to be honest. As soon as the 
characters become aware of their engagements in wrongdoing, they confess to God. 
They apply to themselves their own natural justice. They both bear their suffering 
alone and try to ease their conscience. 

The film’s interpretation of morality underlines man’s meaningful relation with 
life and religion. A discontentment is observed and restlessness reveals itself when 
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conscience is disturbed. Such scenes are shot in close up so that we can observe the 
actors’ facial expressions that display their agony. Both characters are observed acting 
in silence after they have gone through a very haste evaluation of their past 
experiences. This aspect of meaning is crucial for determining the character’s 
truthfulness. One might assume for the actor’s silent remark that the character is 
actually living the moment, but in fact he lives not only the moment that we observe 
him, but also a moment in the context of his past relationships of a different world. 
The two worlds clash with each other and the result on the screen is a motionless, 
silent, static pause which is actually the response of their conscience.  

No doubt that the voice of conscience is mute, but it warns the person whether 
the actions committed is right or wrong. When characters are virtuous, like Muharrem 
and Desmond Spellacy, then the feeling of guilt and remorse captures them right after 
their realization of an existence of wrong doing, and in the end they seek for relief 
through self- confinement. Nothing can amend their agony except themselves. In 
Takva, Muharrem finds relief in his alienation and in his death bed. The bishop does 
almost the same in True Confessions. Both of them become seriously ill and are 
destined to die. Muharrem, walking and crying under the heavy rain calls for mercy 
from God and wants to die. He is psychologically much more disturbed than the 
bishop, because he has been a very lonely man in all the stages of his life. Whereas, 
Monsignor Spellacy, as his title suggests, has always been popular as a high rank 
cleric of the Roman Catholic Church and has had good relations with the Papal court. 
He has a program on the radio every week, and could easily raise money for the 
charity fund and the religious schools. He is also good at arranging social meetings 
between the Cardinal and the businessmen, but in the end, his desires to spend the last 
days of his life at a small parish, on the California desert where only a few people 
could come and visit him. In the two films, the characters prepare their own tragic end 
willingly. As true believers they think they deserve a punishment to sedate their 
conscience. Frank Thilly’s suggestion on conscience finds its meaning when being 
witnessed in both films: we pronounce moral judgements upon ourselves as well as 
upon others. …we distinguish between the rightness and wrongness of thoughts and 
we insist upon the insistence of certain modes of conduct and avoid the others. (Thilly, 
vol 9 Jan., 1900:18). 

The cast of the films that convey powerfully silent, outstanding moments of acts 
which precisely reflect the characters’ relationships and human condition are usually 
acted by experienced actors, like Muharrem by Erkan Can and Monsignor Desmond 
Spellacy, by Robert de Niro. Through their acting we immediately get the impression 
that they love what they are engaged to do and are peaceful in their piousness. The 
gestures and movements during the praying scenes are meaningful and effective. The 
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way Muharrem opens his small prayer rug on the main carpet at home and in the 
mosque displays his devotion and sincerity clearly. At the church scene, coming out, 
the bishop’s satisfaction is well observed after hearing the appraisalwords about his 
wonderful mass performance. 

The opening scene of True Confessions is notable for its vast space and 
landscape, it immediately emphasizes, the sense of loneliness and solitude which is a 
common theme in both films. The camera rolls on a view of a vast desert like 
landscape that has naturally given birth to a few tree-shaped cactuses. The sight is 
divided by a long barren road running through this land, where an old Plymouth car is 
approaching with its driver, listening to the district’s local radio. Robert Duvall as 
Tom Spellacy is acting the role of a tired, pondering policeman trying to reach his 
brother at a small unknown parish. The same view with its sense of desolation is shot 
when the two brothers look out of the parish window as his younger brother, Robert de 
Niro, acts the role of Desmond Spellacy, announcing that he is soon going to die. The 
film’s unity is maintained by focusing on the same setting at the beginningand at the 
end. With the shock effect of the word death, a flashback occurs and we are carried 
into a very big and gorgeously decorated gothic church where the same character is 
observed much younger as Monsignor Desmond Spellacy praying with the chorus, 
during a mass before a marriage ceremony takes place. 

One of the outstanding common images in both films is the mother figure in 
their lives. They both have their mothers’ photographs framed in their room, which 
seem as if the mothers are watching over their sons. Although the bishop’s mother is 
staying at a nursing house, he enjoys recalling about the past memories that include 
her. The same sympathy is observed in Muharrem while he addresses his friend that 
her spirit in his room is still alive watching him.  As pious characters, they both ban 
having relations with any female character. Muharrem has a misconceived Islamic 
notion of women. He misinterprets that a relation with woman is sinful.  

In both films, before getting to know the truth about the men who are in 
business with the church, or the sect, the characters are shocked, because they were 
never able to imagine the amount and seriousness of the corruption they are involved 
in. Their naive perspective is disrupted, in True Confessions with the presence of the 
brother, while in Takva, with his own discovery. 

In Conclusion, we witness a more subtle distinction of the disturbance of 
conscience in the case of Muharrem, compared to the bishop, because his agony is felt 
in many scenes much more powerfully. The bishop confesses to a priest in the church 
and leaves the corruption case to his brother to solve. In the end he is threatened by 
Amisterdam in his church while he enters to confess. Finally, the bishop helps his 
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brother and receives his salvations. In Takva, the pious man gets out of control when 
he runs the whole day and night under the rain to be purified until he falls at the 
threshold of a door, screaming out his sin to God and mutely calling for mercy. His 
concealed hysterical cry can be deduced as a passion for verbal intercourse. In both 
films, the end leads to the discovery of the self within. Their awareness of the reality 
causes various conflicts in their comprehension of life and finally thehypocrisy 
becomes much more apparent and they cannot bear it. The two films display these 
conflicts and highlight the danger of miscomprehending true belief. 
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ÖZET 

20. yüzyılın başından 1960’lara kadar geçen süre modern romanın başat konumda olduğu 
dönemdir. Bu zamana kadar roman sınırları somut dünyanın sınırlarıyla örtüşmekteydi. Bu 
tarihten itibaren ilk olarak çizgisel ilerleyen zaman kavramında değişiklikler meydana 
gelmiştir. Zaman artık nesnel değil öznel olarak algılanmaktadır. Olay örgüsünden ziyade 
estetik düzlemde biçimsel oynamalar başlamıştır. Artık iş, her şeyi yazardan bekleyen okura 
düşmektedir. Metinler onun için kafa karıştırıcıdır.Toplumsal bir mesaj kaygısıyla yazılan 
eserler artık yerini biçim yanı ağır basan soyut yapıtlara bırakmaktadır. 

1960’lı yıllardan itibaren ise çok daha karmaşık bir roman türü olan postmodern roman ortaya 
çıkmıştır. Her şey uyar yani “anything goes”  mantığıyla hareket eden bu roman türü bütün 
karşıtlıkları aynı potada eritme gayesindedir. Yazınsal estetik bir salata kâsesi 
görünümündedir.Farklı tatlardan ortak bir lezzete varış söz konusudur. 

Geleneksel detektif hikâyelerinde roman karakteri bulduğu parçaları birleştirerek sonuca 
ulaşmaya çalışmaktadır.Paul Auster ise postmodern olarak kurguladığı “Cam Kent”i 
uyumsuzluk ve parçalılık üzerine inşa etmiştir.Okuyucu sürekli bir kaos ve çözülemezlik 
dünyasına sapmaktadır. 

Kendi yaşadığı muhitler olan Kasımpaşa ve Dolapdere’nin argoya da kaçan dilini yazarın dili 
yapan Metin Kaçan, “ Fındık Sekiz”de madde odaklı bir yaşam, mistisizm ve bilim eşzamanlı 
olarak çoğulcu bir anlayışla bir arada sunulmaktadır. 

“Fındık Sekiz” ve “Cam Kent” adlı eserlerde çoğulculuğu ve çok katmanlı yapıyı 
karşılaştırmalı olarak inceleme alanı yaptığımız bu çalışmada bir anakenti yapıtın bir 
kahramanı gibi ele her iki eserin de çoğulculuğu pek çok farklı yönlerden sağladığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Estetik, Çoğulculuk, Postmodernizm, Çok Katmanlılık, Karşılaştırmalı 
Edebiyat 

ECLECTIC AESTHETICS OF PLURALISTIC STRUCTURE in "CITY OF 
GLASS" BY PAUL AUSTER AND "FINDIK SEKİZ" BY METİN KAÇAN 

ABSTRACT 

From the beginning of the 20th century until the 1960s,  the time is the period that the 
dominant position of the modern novel. By this time the novel had been in line with the limits 
of the concrete world of the border. From this date the first change has occurred in the concept 
of linear time. Time is no longer perceived to be objective but subjective. Formal arrangements 
in aesthetic plane has begun rather than sequence of events. Now, the readers role has been 
changed because the reader has been waiting to get everything from the author. Text is 

1 Bu yayın, Arş. Gör. M.Taner Türk’ün Doç. Dr. Ahmet Cuma danışmanlığında 2012 yılında Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamlamış olduğu yüksek lisans tezinden 
üretilmiştir. 
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confusing for him. Works written with a message of social concern now is leaving their places 
for the predominant form of abstract works.  

Since the 1960s,  the postmodern novel, a much more complex novel, has emerged. This novel 
genre whose motto is "anything goes" has the purpose of melting all the contradictions in the 
same pot.  Literary aesthetics has a salad bowl appearance. It is possible to get a common taste 
from different flavors. 

In traditional detective stories,  character tries to achieve something by combining the parts 
which he has found. Paul Auster has built the "City of Glass " editted as a postmodern on 
dissonance and fragmentation. Readers are continually handling with a world of chaos and 
intractability. 

The slang language of Kasımpaşa and Dolapdere where Metin Kaçan lived has been the 
language of author in the novel. In "Fındık Sekiz" material life, mysticism and science are 
simultaneously presented in a pluralistic approach together. 

In this comparative study, it has been found that the pluralism and multi-layer structure have 
been provided in may different ways in "Fındık Sekiz" and " City of Glass. 

Keywords: Aesthetics, Pluralism, Postmodernism, Multi-Layer, Comparative Literature 

GİRİŞ 

Metin Kaçan, destansı anlatımıyla hiçbir kalıba sığmayan, hiçbir edebiyat 
akımıyla özdeşleşmeyen fantastik kurgusuyla İstanbul gibi bir anakentte yaşayan fakat 
şehirle bağlantı kuramayan kitleleri anlattığı (Ecevit 2003a: 11-16) “Ağır Roman”, 
şehrin merkezinde yaşayıp, kendilerini entelektüel, ilk romanında yaşatılan 
karakterleri öteki olarak görenlerin aslında kendilerinin toplumun yozlaşan kesimi 
olduklarını gösteren “Fındık Sekiz”, her iki romanda anlatılan kitlelerin iç 
dünyalarının daha detaylı olarak resmedilmesinden meydana gelen öyküler “Harman 
Kaplan” ve “Adalara Vapur” ile Türk Edebiyatı’nda ilk başlarda kullandığı argo dil 
nedeniyle eleştirilen fakat eserleri her gündeme geldiğinde, yeni bir yönü keşfedilen, 
otantik dil ustası bir yazardır. 

Paul Auster, postmodernist kurgusunda polisiye kurgu türünün kendine özgü 
bütün özelliklerini yıkmaktadır. “Cam Kent”, “Hayaletler” ve “Kilitli Oda”dan oluşan 
“New York Üçlemesi” nin her birinde karakterler tuhaf olayları çözmekte başarısız 
olmanın yanı sıra, sürekli bir tereddüt ve belirsizlik içindedirler. Romanlar gerçeklerin 
yapısının sürekli biçimde bozulması üzerine kurulmuştur. Böylece bütün roman çelişki 
ve paradoks merkezli bir hal almaktadır.Bu tarz roman türleri bir dizi paradoks, 
rahatsızlık ve yersiz olma durumu, yabancılaşma, kimlik bunalımı veya karmaşası ve 
sözcük yetersizliği gibi temaları da beraberinde getirir (Ramin 2006: 1-6). 

1. POSTMODERN ROMAN 

Roma Devleti’nde yaşayan insanlar ve kullandıkları dil için kullanılan roman 
kelimesi 12.yüzyıldan itibaren bugün algıladığımız anlamda edebi bir türe dönüşmeye 
başlamıştır. Latinceden halkın konuşma dili olan Romancaya yapılan çevirilere 
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‘roman’ denilmiştir.Eski Fransızcada halk dilinde yazılmış olan metinlere ‘romans’ 
denilmiştir. 14. yüzyılda saray edebiyatını oluşturan serüven romanları, 15. yüzyılda 
şövalye romanları ve 17. yüzyılda bugün bildiğimiz roman kavramı ortaya çıkmıştır 
(Çetin 2008: 64-65). 

Ortaçağda insan kaynaklı sanat anlayışına kesinlikle taviz verilmemekteydi. 
Bilim ve sanatın tüm dallarında, ilahi unsurlar beşeri unsurlara tercih edilmekteydi. 
Dinin, toplumun her alanında bir hegemonyası söz konusuydu.Aydınlanma döneminde 
ise bu dini anlayış yerini beşeri bir anlayışa bırakmıştır.Aklın ve bilimin unsurları ön 
planda tutulmuştur. Bir şeyin romana konu olabilmesi için beş duyu organıyla 
algılanabilmesi gerekmekteydi. Fantastik unsurlara romanda kesinlikle yer 
verilmezdi.Zaman ve mekânlar gerçekti.Kısaca yaşadığımız dünyanın somut hali 
romanda betimlenmekteydi (Çetin 2008: 67-69). 

19. yüzyıl romanı çağda hâkim olan Aristocu gerçeklik anlayışının Newton 
fiziğiyle son halini aldığı başı sonu belli olan, zamandizinsel akış dâhilinde hiçbir 
kargaşaya yer vermeyen içeriğin estetize edilmiş halidir (Ecevit 2001: 22-24).  18. ve 
19. yüzyılda sanayi devrimi sonrasında insanoğlu yavaş yavaş maddenin gücü 
karşısında zayıflamaya başlasa da bu süreç 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
edebiyatta ortaya çıkan bazı yenilikler ile ivme kazanmıştır. Birçok bileşenden oluşan 
bu hareket postmodernizmin temelini oluşturmuştur. 

20. yüzyılın başlarında James Joyce, Marcel Proust, Franz Kafka gibi yazarların 
önderliğinde yüzyılın modernist edebiyatının yansıtmacı yönü gerçeklik anlayışının 
somut düzlemden soyut düzleme taşınmasıyla büyük zarar görmüştür. Çünkü bu 
anlayışta somut/soyut ayrımı yoktur. Yaşanılan gerçekler somut görüşe ters bir 
biçimde imgeler aracılığıyla sunulur. Dış dünyayı olduğu gibi yansıtan mimesis- 
katharsis anlayışı da böylece başka bir biçime bürünmüştür. Bu yeni estetik anlayış 
dâhilinde zaman çizgisel (lineer) akmamaktadır. Geleneksel görüşün klişeleşmiş 
kronoloji anlayışı farklı bir düzlem oluşturmuş ve zaman parçalanmıştır (Ecevit 2001: 
29-30). Bu durumun ortaya çıkmasında fen bilimlerindeki gelişmeler önemli rol 
oynamıştır. 

20. yüzyıla kadar bilim ve teknolojideki gelişmeler insan için yeni bir düzeni 
beraberinde getirmiştir. Bu yeni düzen dâhilinde önceleri üstün bir varlık olarak 
kahramanlaştırılan insan maddenin yönlendirdiği pasif bir nesne haline gelmeye 
başlamıştır. Dünya’nın gerçeği insanın gerçeğiyle pek de uyuşmamaktadır. İnsanoğlu 
o zamana kadar görmediği ve algılamakta sorunlar yaşadığı dünyayla alışmış olduğu 
mimetik anlayış doğrultusunda kendini özdeşleştirme çabası göstermiştir. Yıldız 
Ecevit bu durumu şöyle betimliyor: 
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“[…] Yüz- yüzelli yıl önce yeryüzünün küçük tanrısı diye tanımlanan insan; 
doğaya da, çevresindeki nesnelere de yabancılaşıyordu.Tükettiği yiyecekleri 
ancak şık ambalajlar içinde marketlerde görebiliyor; kullandığı aygıtlarla 
ilişkisinde ise son derece yetersiz kalıyor; televizyonu/bilgisayarı/arabası 
bozulduğunda bir uzmanın yardımı olmaksızın, işin içinden çıkamıyordur 
artık.Kolektif üretimde ise, üretimin ancak uzmanlık dalının sınırları içindeki 
parçası konusunda bilgi sahibidir; yaşamsal/somut gerçeği, birbirinden kopuk 
parçalar olarak algılamaktadır.Üstelik Bu parçalı/ kopuk anlayış, evindeki 
yaşam alanının en nadide yerine kurulmuş olan elektronik medyanın, rantı odak 
alarak kurgulanmış yönlendiriciliğinde gerçekleşmektedir.Medyanın, insanla 
yaşanılan gerçeklik arasına sokuşturduğu bu tampon gerçeklik düzlemi, yüzyılın 
sonlarına doğru devleşir ve doğrudan gerçekliğin yerini alır. Jean 
Baudrillard’ın hipergerçek dediği olgudur bu”(Ecevit 2001: 35-36). 

Ecevit bu durumu mimetik estetikten yabancılaştırma estetiğine dönüşüm olarak 
ifade eder (Ecevit 1996: 37).   

Geleneksel edebiyat anlayışındaki çizgisel (lineer) zaman akışında ‘dün-bugün-
yarın’ sırasını izleyerek zamandizinsel olarak dış dünyayı ayrıntılı çevre tasvirleriyle 
bire bir yansıtan, bir rehber edasıyla okura yol gösteren anlatıcı/yazar kavramı 
yaygındı. Bu anlayışla okur kendini güvende hissetmekteydi.Bütün yetki yazarın 
kalemindeydi.Okur metne tam olarak hâkimdi (Ecevit 1996: 37). 

20. yüzyılda romancıların eserlerinde yarattıkları gerçek sanatsal düzlemde bir 
oyuna dönüşmektedir. Bu oyun metnin tamamında devam etmektedir. Okuyucu 
gerçek ve fantezi arasında sıkışır ve gelgitler yaşar. Okuyucunun Aristo’dan beri 
güdümlendiği somut gerçeklik artık yoktur. Yazar da artık kendisine kılavuzluk 
yapmamaktadır. Okura tutacak bir feneri ya da aynası yoktur. Kitaptaki dünya 
dışarıdaki dünya ile hiç örtüşmemektedir. Okuyucu artık bütün ilgisini biçime 
yöneltmek zorundadır. Kendisiyle özdeşleştireceği bir karakter ya da arınacağı bir 
durum söz konusu değildir.Tamamen yabancılaşmış/yabancılaştırılmıştır (Ecevit 
1996: 20). 

1920’li yıllarda kamera, radyo, gramofon plakları sayesinde toplumda 
homojenize edilmiş estetik beğeniler ve yargılar oluşmuştur. Bu yüzden modern 
edebiyat modern zamanın öznesinin parçalara ayrılmış iç dünyasını betimlemede 
metinsel araçlarla birçok biçimsel deneye başvurdu. Bunlardan en ünlüsü bir 
karakterin düşünce, duygu, fikir, hatıra, çağrışım ve yansıtmalarının zihindeki akışını 
aktaran bilinç akışı tekniğidir. Bu bağlamda modern metin çok yönlü bakış, kesik 
anlatım, parçalılık, melezleme, merkezsizlik ve yabancılaşma gibi tipik özelliklere 
sahiptir (Lucy 2003: 43). 

20. yüzyılın başından 1960’lara kadar geçen süre modern romanın başat 
konumda olduğu dönemdir. Bu zamana kadar roman sınırları somut dünyanın 
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sınırlarıyla örtüşmekteydi. Bu tarihten itibaren ilk olarak çizgisel ilerleyen zaman 
kavramında değişiklikler meydana gelmiştir. Zaman artık nesnel değil öznel olarak 
algılanmaktadır. Olay örgüsünden ziyade estetik düzlemde biçimsel oynamalar 
başlamıştır. Artık iş, her şeyi yazardan bekleyen okura düşmektedir. Metinler onun 
için kafa karıştırıcıdır. Toplumsal bir mesaj kaygısıyla yazılan eserler artık yerini 
biçim yanı ağır basan soyut yapıtlara bırakmaktadır.Toplumsal yansıtma dolaylı 
aktarmalar ve orijinal imgeler aracılığıyla gerçekleştirilmiş, çoğu zaman satır aralarına 
serpiştirilmiştir. 

1960’lı yıllardan itibaren ise çok daha karmaşık bir roman türü ortaya çıkmıştır. 
Her şey uyar yani “anything goes”  mantığıyla hareket eden bu roman türü bütün 
karşıtlıkları aynı potada eritme gayesindedir. Yazınsal estetik bir salata kâsesi 
görünümündedir. Farklı tatlardan ortak bir lezzete varış ya da Ecevit’in deyimiyle 
“karşıtlıkların çoğulluğunu bir kokteyl gibi” (Ecevit 1996: 18) okuruna sunmaktadır 
yazar. 

1960’lı yıllardan itibaren önce New York sanat çevreleri sonraları ise 
Avrupa’da klasik romanın gerçeği birebir yansıtmayı amaçlayan anlayışı ve modern 
romanın bilinç akışı tekniğiyle bireylerin iç dünyasını ortaya koyan anlayışı terk eden 
postmodern roman anlayışı, Barry Lewis’e göre de Berlin Duvarı’nın yükselişi 
sırasında, yani 1960’ların başlarında gerçekleşmiştir. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın 
yıkılışı ve Soğuk Savaş Dönemi’nin bitişi kültürel alanda postmodernizmin başat 
unsur olmasını sağlamıştır. Amazon isimli dünyanın en büyük çevrimiçi kitap satan 
sitesinde adında postmodern ya da postmodernizm kelimelerinin olduğu yayınların 
yüzde doksan beşi 1989 tarihinden sonra yayımlanmıştır. Berlin Duvarı yıkıldıktan 
sonra parçaları tıpkı postmodernizm gibi dünyaya yayılmıştır (Lewis 2006: 143). 
Bugün Berlin duvarından kalan parçaların bulunduğu her yerde mutlaka 
postmodernizm de vardır demek yanlış olmayacaktır. 

Bu tarihe kadar Proust, Joyce ve Woolf gibi büyük modern yazarların toplumda 
kültürler arasında yüksek ve düşük gibi kategorilerle yaptıkları ayrımlara karşı 
çıkılmıştır (Lewis 2006: 144). Bu tarihten sonra postmodernizm yaygın olarak 
bütünleştirici bağlamda kullanılmaya başlanmıştır. 

Postmodernizmin edebiyata yansıması en az felsefi, sosyolojik ve kültürel 
boyutu kadar kendi geleneklerinde de bir dizi değişimi beraberinde getirir. Bu 
değişimden en fazla payını alan tür ise şüphesiz romandır. İsmet Emre buna sebep 
olarak romanın diğer edebi türlere göre hayata daha çoğulcu açılardan bakmasını 
gösterir: 

“Şiir, öykü, hatıra, günlük vs. edebi türlerin yoğunlukla hayatın sadece tek ve 
belli kısımlarını, türe özgü doğalarının verdiği üslup imkânıyla konu 
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edinmelerine karşın romanın hayatı bütünüyle kuşatma ve kavramayı amaç 
edinen, üslup olarak da daha geniş davranabilen bir tür olmasıyla ilgilidir” 
(Emre 2004: 84). 

Bu bağlamda özellikle Marcel Proust, Robert Musil, Franz Kafka ve James 
Joyce’dan sonraki metinlerle önceki metinler arasında roman türünde radikal 
değişimler görülmüştür. Bu değişimler o kadar derindir ki “Don Kişot”dan 20. yüzyıla 
kadar roman türünün geçirdiği değişiklikler, 20. yüzyıl başından 1970’li yıllara kadar 
ki süreçte yaşanan değişimlerden daha azdır. 1920-1970 arasındaki değişimde roman 
türünün öteki türleri de kapsayıp heterojen bir yapıya dönüşmesi bile değişim 
boyutunun büyüklüğünü gözler önüne sermesi açısından önemlidir. Önceleri ‘metin’ 
olarak görülen roman postmodern edebiyatta ‘anlatı’ adını almıştır. Bu değişim sadece 
isim boyutunda değil, dil ve üslup boyutunda da görülmüştür. İşte bu sebeple 
postmodern edebiyat kavramı postmodern romanla eşdeğer tutulmuştur (Emre 2004: 
84-87). 

Postmodern metnin en önemli unsuru dildir. Postmodern metne postmodern 
özellik veren unsur olan dil, o zaman kadar metne anlam vermek için kullanılmıştır. 
Fakat postmodern metinde anlamın çok da önemli olmadığı düşünüldüğünde dilin 
taşıdığı önem daha da anlaşılır bir hal almaktadır.Modern düşünceye göre her yazarın 
eserlerinde kullandığı bir dili vardır. Bu dil o yazarla özdeş bir durum arz 
etmektedir.Postmodern söylemde ise her anlatı için yeni bir dil ve her anlatının 
içindeki anlatılar için sayısız dil kullanımı görmekteyiz (Emre 2004: 109-110).Zaten 
postmodernizmde metin anlayışının yerini ‘anlatı’ anlayışı almıştır.Birçok farklı 
küçük anlatılar mozaiğinden oluşan postmodern metinde okurların bu küçük 
anlatılardan farklı anlamlar çıkarması sonucunda ortaya sayısız küçük anlatı daha 
çıkar.Bu da metne eklektik bir yapı kazandırmaktadır. 

Dile postmodernistlerce bu kadar önem verilmesinin altında yatan gerçek belki 
de, dilin modernizmin sistematik bir şekilde işleyen düzeninin dilbilgisinin ve 
alışılmış konvansiyonların bozularak anarşik bir düzene hizmet ederek modernizmi 
çürütme gayesi olabilir (Emre 2004: 113). 

Postmodernizmde Batı düşüncesinde son birkaç yüzyıldır egemen olan ‘birey’ 
ya da ‘özne’ kavramına yer yoktur.Aydınlanmayla beraber ayrıcalıklı rollere sahip 
olan birey ya da romandaki formuyla kahraman postmodern edebiyatta ve özellikle de 
romanda temel bir kimlik özüne sahip olmayan sürekli bir çözülme ve parçalanma 
halinde olan pasif bir hal almaktadır.Hümanizm bize akılla harekete geçen merkezi bir 
kimliğe sahip olan bireysel bir özneyi aşılamıştır.Bu bireysel özne sürekli bir savaş 
halinde olan girişimci bir öznedir.Mantıklı, güçlü ve denetleyici özne yapısalcılıkla 
birlikte sürekli saldırılara maruz kalmıştır. ClaudeLevi-Strauss bu bağlamda insanın 
ölümünü Roland Barthes ise 1968 yılında “Yazarın Ölümü” ( TheDeath of the Author) 
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adlı makalesinde yazarın ölümünü ilan etti. Ölen yazarın yerine ise sonsuz anlam 
çıkartma yetisi olan okuyucu konulmaktadır. Foucault daha da ileri giderek özne 
kavrayışını kum üzerine çizilen işaretler kadar kolay bir şekilde silinebilecek pasif bir 
benlik olarak görmektedir (Sim 2006: 352). Erika Jong’un “Merhaba, Ben EricaJong” 
(Hello, I’m Erica Jong, 1984) adlı eseri yazarın ölümü hakkında bir parodidir ve “RIP 
E.J”  yazılı bir mezar taşı betimlemesiyle sona ermektedir (Dempsey 2006: 199-200). 

Postmodern roman ortaya çıktığında toplumda kabul gören görüş, bu türün 
Amerikan kökenli olduğuydu. Fakat bu görüş doğru değildir. İnsanları böyle bir 
düşünceye sevk eden sebep postmodern yazarların çoğunun Amerikalı olmasıdır. 
Başlıca Amerikalı postmodern yazarlar: Paul Auster, John Barth, Don Delillo, Kathy 
Acker, Thomas Pynchon, Walter Abish, Steve Katz, Kurt Vonnegut, Gilbert 
Sorrentino ve Donald Barthelme’dir. Ancak Amerika dışında dünyanın pek çok 
yerinde temsilcileri vardır ve hızla çoğalmaktadırlar. Bunlar arasında öne çıkan isimler 
şunlardır: GünterGrass ve Peter Handke (Almanya); Alain Robbe-Grillet, Georges 
Perec ve Monique Wittig (Fransa); Umberto Eco ve Italo Calvino (İtalya) ; Angela 
Carter ve Salman Rushdie (İngiltere); Stanislaw Lem (Polonya) ; Milan Kundera (Çek 
Cumhuriyeti); MarioVargos Llosa (Peru); Gabriel Garcia Márquez (Kolombiya); J. M. 
Coetzee (Güney Afrika); Peter Carey (Avustralya) (Lewis 2006: 144-145). Türk 
romanında da Oğuz Atay (Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar)’la başlayan 
postmodernist hareket beraberinde öne çıkan pek çok yazar ortaya çıkarmıştır. Başlıca 
Türk postmodern romancılar: Bilge Karasu, İhsan Oktay Anar, Metin Kaçan, Orhan 
Pamuk, Hasan Ali Toptaş ve Elif Şafak’tır. 

Yukarıda adı geçen yazarların romanlarında öne çıkan özelliklerden bazıları: 
Zamanda düzensizlik ve zaman duygusunun aşılması ve aşınması, parçalanma, 
çoğulculuk, dağınık düzen, paranoya, kısır döngü ve geniş öykünme (pastiş) 
kullanımıdır (Lewis 2006: 145). 

2. ÇOĞULCU YAPININ EKLEKTİK ESTETİĞİ 

Postmodern romanda tek bir olay örgüsü, anlatım biçimi, bakış açısı ya da 
kahraman algısı terk edilmiştir.İç içe geçmiş olaylar, farklı üsluplar, birçok anlatıcı, 
farklı kültürlere ait motifler çoğulcu bir anlayışla eserde kendilerine yer 
bulmaktadırlar.Tek bir doğrudan söz edilemez. Parçalı bir anlatım benimsendiği ve 
olaylarda bir bütünlük olmadığı için birçok doğru ortaya çıkar. Klasik romandaki 
somut dünya anlayışı ile modern romandaki iç dünya postmodern romanda bir 
aradadır. Bu da ortaya mitolojik, efsanevi ve masalsı fantastik unsurlar çıkarır.Böylece 
kurgusal olanla gerçeğin birbirine karıştığı çoğulcu bir roman ortaya çıkar. 

Soyut-somut, akıl-duygu, bilim-metafizik gibi gerçeğin farklı sunuşlarını bir 
arada sentezlemekten ziyade eş zamanlı olarak ele alan postmodern edebiyat bu 
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çoğulculuğu biçim düzlemine taşırken belirli bir akımın etkisi altına girmez. Çünkü 
sürekli değişen toplum değerleri ve yaşam koşulları bir edebiyat akımının oluşmasına 
müsaade etmez (Ecevit 1996: 18-19). Karşıtlıkların oluşturduğu bu karmaşık ortamdan 
yeni bir dünya yaratmak postmodernizmin temel ilkesidir. Yıldız Ecevit değişen 
toplum şartları karşısında postmodern edebiyatın çoğulculuğunu şu benzetmeyle 
açıklama yoluna gidiyor:“Abiye bir giysinin altına postal giyilip pistte tek başına dans 
edilerek istenilen figürün yapıldığı, Barock müziği için kurulmuş orkestranın Beatles 
çaldığı bir çağın edebiyatıdır bu.” (Ecevit 1996: 19). 

Postmodernizmde tek bir gerçeğin mutlak otoritesine karşı çıkılır ve bunun 
yerine metin ve durumların çoğulluğu esas alınmaktadır. Lyotard’a göre artık büyük 
anlatılar yoktur onun yerini küçük anlatılar çoğulluğu almıştır. Gerçeklik tek bir 
merkezi anlamda değil okuyucuya, yorumcuya ya da mevcut duruma göre değişiklik 
göstermektedir (Sim 2006: 238). 

Postmodern romanda, yazarın metni hangi maksatla oluşturduğunu veya yazarın 
hayatını ya da kişiliğini araştırma konusu yapmanın metnin anlama hususunda pek de 
işe yarar bir yöntem olmadığını savunan postmodernistler zaten yazarın yazdığı şeyin 
yazarın demek istediği şey olmadığını vurgularlar. Bu tutum metin incelemelerinde 
metin dışındaki bütün öğelerin yadsınarak sadece metne odaklanılması ve diğer 
alanlardaki yöntembilimlerin metne uygulanmaması gerektiğine inanan Rus 
formalistlerinin anlayışlarıyla benzeşmektedir (Emre 2004: 99). Fakat postmodern 
roman eklektik bir yapıya sahiptir. Bu çoğulcu anlayış beraberinde diğer alanlarla da 
etkileşimi zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu anlayış, Rus formalistlerinin 
metin ile ilgili görüşüyle pek de örtüşmemektedir. 

Postmodernistler için metin çok önemlidir. Metne verilen önem daha da ileri 
boyuta taşınarak metnin yazarını sorgulamaya kadar da gidebilir. Postmodern romanın 
yazılırken değil de okunurken yazıldığını düşünen postmodernistlere göre metin 
üretimi sırasında değil okunurken yani alımlanırken yazılır ve bu da yazarın eskiden 
beri sahip olduğu tanrısal konuma gölge düşürür. Her okuma başka bir alımlamadır ve 
metnin her parçasının yorumlanması ortaya yeni bir metin çıkarır. 

Bakhtin’in “diyaloglaştırma ve karnavallaştırma” adıyla bilinen anlayışı 
postmodern yapıtın çoğulcu anlayışının temellerini atmıştır.Postmodern roman çok 
sesli bir metindir.Kutsal ile sıradan, soylu ile avam, masum ile acımasızın diyalogları 
harmanlanıp metinde çoğulculuk oluşturulur.Bir sayısından ziyade ikinin daha önemli 
olduğu bu anlayışta roman iki karşıt fikir ile yazılır (Işıksalan 2007: 426). Bakhtin 
ayrıca modern romandan postmodern romana geçişte o zamana kadar geçerli konumda 
olan homojenitenin yerini daha karmaşık ve çok boyutlu bir heterojen anlayışın 
aldığını belirtir (Emre 2004: 18-19). 
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Netice itibariyle, postmodern romanda tek bir olay örgüsü, anlatım biçimi, bakış 
açısı ya da kahraman algısından ziyade, iç içe geçmiş olaylar, birçok anlatım biçimi, 
farklı bakış açıları ve birden çok kahraman algısı bulunmaktadır. Postmodern romanda 
tek bir gerçeklikten ziyade somut ve soyutun harmanlandığı birçok doğrudan söz 
edebiliriz.Klasik romandaki somut dünya anlayışıyla, modern romanın soyut anlayışı 
bir arada yer değiştirerek kullanılır.Bu durumda gerçek ve kurmaca arasındaki ayrım 
bulanıklaşır.Postmodern romanda özellikle yazarlar eserlerinin sonunu açık bırakma 
eğilimindedirler.Bu durumda eserin sonu verilmediği için, yazar okuyucuya sonsuz 
anlam çıkarma yetisi vermektedir.Postmodern roman heterojen bir yapıya sahiptir ve 
bu durum beraberinde karşıtların çoğulluğunu getirir.Romanda zengin- fakir, soylu-
avam gibi karşıt gruplar bir arada sunulur. 

3. PAUL AUSTER’İN “CAM KENT” İLE METİN KAÇAN’IN “FINDIK 
SEKİZ” ESERLERİNDE ÇOĞULCU YAPININ EKLEKTİK ESTETİĞİ 

Metin Kaçan, Türk Edebiyatı’na o zamana kadar denenmemiş ya da 
yapılamamış bir anlayışla adımlarını atar. O zamana kadar karakterin dili yazarın 
diliyle aynı olmamıştır. Kaçan, kendi yaşadığı muhitler olan Kasımpaşa ve 
Dolapdere’nin argoya da kaçan dilini yazarın dili yapmıştır. Bu avangart yaklaşım 
toplumca entelektüel olarak tanınan bir kısım yazarlar ve eleştirmenler tarafından ağır 
bir biçimde eleştirilir. Ardından herkesçe bilinen o mahrem olay meydana gelince, 
Kaçan, bu kesimin önde gelen isimlerinden olan Doğan Hızlan tarafından “yaşadığını 
yazan değil, yazdığını yaşayan” (Aslan 2003: 82) bir yazar olarak betimlenmiştir. 
Rüstem Aslan, bu durumu şöyle eleştirmektedir: 

“Bukowski’yi, HenriMiller’ı, BorisVian’ı vb. alt-kültür edebiyatının öncüleri 
olarak yere göğe sığdıramayanlar Metin Kaçan’a Hacivat ve Karagöz’ün 
sonunu reva görürler” (Aslan, 2003: 82). 

“Ağır Roman” ile edebiyat dünyasına sert bir giriş yapan, Kaçan ilk eseri kadar 
popüler olmayan fakat yine postmodern anlatının çoğulcu yaklaşımıyla ele aldığı 
ikinci eseri “Fındık Sekiz”i yayımlar. Bu eser Türk Edebiyatı’nda Yeni Çağ (New 
Age) türünde ilk eser olarak kabul görür.  

20. yüzyıla kadar gerçeklik anlayışı temelde neden-sonuç ilişkisine 
dayandırılmaktadır. Fakat daha sonra gerçeklik anlayışı soyutlama ve yabancılaşma 
zemininde de aranmaya başlamış, yüzyılın başlarında gerçeği temsil ettiği düşünülen 
olgulardan bir kesyap meydana getirilmiştir.Gerçekliğin temsili sorunsalı böyle bir 
algılamayla çözümlenmeye çalışılmıştır.Fakat modernistlere göre bu çelişkili ve 
rasyonel olmayan bir durumdur. Yüzyılın ikinci yarısında ise: “Ruh-madde, duygu-
akıl, doğa-teknoloji, mistisizm-bilim, astroloji-astronomi, vb. yüzyıl sonu postmodern 
yaşam gerçeğinin çoğulcu yapısı içinde birlikte var olurlar” (Ecevit 2003b: 91). Farklı 
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dünya görüşleri, yaşam biçimleri ve çok katmanlı yapılar bir arada yer almaya 
başlarlar. Son yıllarda bu görüşe paralel bir biçimde ortaya çıkan Yeni Çağ (New Age) 
eğilimi, aklıyla bütün sorunları çözeceğine ve gezegeni kusursuz bir hale getireceğine 
inanan insanın, başarısızlıkla sonuçlanan olaylar neticesinde kendisiyle 
hesaplaşacağı/hesaplaştığı bir dönemin adıdır. Maddenin esiri olan insanoğlu, daha 
manevi ve duygusal bir dünyayla tanışır. Bu durumda Aydınlanma’nın bilim ve 
mistisizmi birbirinden ayırdığı dönem artık sona ermiştir. Postmodernizmin 
çoğulculuk ilkesi gereği farklılıklar eşzamanlı olarak bir arada yaşanabilmektedir.İşte 
“Fındık Sekiz” böyle bir anlayışın ürünüdür. Eserde madde odaklı bir yaşam, 
mistisizm ve bilim eşzamanlı olarak çoğulcu bir anlayışla bir arada sunulmaktadır. 
Kaçan, “Ağır Roman”da tanıttığı keskin ve metaforik anlatımını bu eserde de devam 
ettirmiştir (Ecevit 2003b: 92-94). 

“Fındık Sekiz” adından da anlaşılacağı üzere kitabın kimi yerlerinde arabalarla 
bazı yerlerinde ise insanlarla ilgili hem soyut hem de somut bir yolculuk romanıdır.2 
Bu yolculukta arayış motifi ön plandadır.En önemli arayış Meto’nun arayışıdır. 
Mahrem bir konudan dolayı sekiz ay ceza evinde kalan Meto hem kendisi hem de 
şehirle ve onun kirli yüzüyle hesaplaşmaktadır. Bu hesaplaşmayı Metin Kaçan, Adnan 
Özer ile yaptığı bir söyleşide şöyle dile getirmiştir: 

“Fındık Sekiz’de Ağır Roman’ı bitirdikten sonra kentin maskesini sıyırdım ve 
gördüğüm şeyi yazdım.Ağır Roman’da pezevenkler, puştlar, sahtekârlar diye 
sunduğum insanlar meğerse kentin süslü tarafında yaşıyorlarmış. O maskeyi 
düşürdüm. Bundan da o insanlar çok fazla rahatsız oldu. Fındık Sekiz’deki o 
Tasavvufi dille, Kasımpaşa’nın süzgeçten geçirilmiş argosunun iç içe geçmiş 
bir hali vardı. Bu ikisini insanlar bir arada gördüğü zaman buna tahammül 
edemiyorlar.Suyun başındaki bu insanlar Fındık Sekiz’den son derece rahatsız 
oldular” (Özer 1999: 9-10). 

Eser cezaevinde başlar. Daha sonra Meto’nun hapse girmesine kadar geçen süre 
zarfında başından geçen olaylar ele alınır. Eser, Meto’nun cezaevinden çıkışıyla son 
bulur.Eserin başında Meto, önceden kendisini de içine dâhil ettiği toplumun sözde 
entelektüel olarak geçinen ve sürekli eğlence arayışında olan zümresini eleştirir.Bu 
grubun başını Sevda adında bir kadın çekmektedir.Sevda bulunduğu ortama ondan 
önce gelen parfümü “Edida”yla okuyucuya sunulur.Bu koku motifi kötülükle eşlenik 
olarak algılanır.Sevda, yeni bir hayata yol almak için New York’a uçar.Yolculuk 
sırasında okuduğu kitaptan ve kitabın arka sayfasındaki yazarın profil resminden 
oldukça etkilenir. Okuduğu kitap ise eserde belirtilmemesine rağmen “Ağır Roman”, 
yazar ise Meto’dan başkası değildir. Sevda ilk uçakla İstanbul’a döner.Meto için kaçış, 
Sevda için kovalamaca başlar. Kader ağlarını örmüştür, sadece ikisi için geçerli olan 

2 Fındık Sekiz, özellikle Amerikan arabalarında kullanılan, küçük hacmi nedeniyle fındık denilen sekiz silindire verilen 
addır. Bkz: http://www.gezenbilir.com/index.php?topic=54089.0 (Erişim Tarihi: 07.04.2012) 

15 

                                                            

http://www.gezenbilir.com/index.php?topic=54089.0


VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

bir zaman diliminde göz göze gelirler.Soluğu bir otel odasında alırlar. Lobiye 
indiklerinde Sevda’ya gelen bir telefon ilişkilerini başlar başlamaz bitirir.Sevda yitik 
cennetine, Meto ise mistik atmosferine geçiş yapar.Yitik cennetin anahtarı uyuşturucu, 
mistik atmosferin ise Fahri Baba’dır. Fahri Baba, Meto’ya mistik yolculuğunda eşlik 
eden bir mürşit rolündedir. Bu sırada Sevda eski arkadaşlarını da görme bahanesiyle 
bir parti organize eder. Bu partiye Meto ve Fahri Baba’da dâhil olurlar.Partide sıra 
uyuşturucu kullanmaya gelince Fahri Baba müsaade ister ve ortamdan ayrılır.Meto, 
uyuşturucu seansında tüm hünerini göstermekte ve gruba liderlik etmektedir. Aldığı 
uyuşturucunun da etkisiyle Meto, Sevda’nın kötü biri olduğu kanaatine varır ve onunla 
bir daha görüşmek istemediğini belirterek evden ayrılır. Meto, artık yol ayrımındadır. 
Ya içinde bol eğlence barındıran renkli ve hareketli bir dünyayı seçecektir ya da Fahri 
Baba’nın ona öğreteceği dingin hayatı. Meto ikincisini seçer. Teşvikiye’de tüm hızıyla 
devam eden partide ise Sevda, Meto’ya kuracağı tuzağı düşünmektedir. Meto’nun 
yolu eski semti Kasımpaşa’ya düşer. O sırada Murat isimli şahıs Sevda’dan kendisini 
Taksim’den almasını ister. Trafik yoğunluğu yüzünden Sevda, Taksim’e Kasımpaşa 
güzergâhından gitmek zorunda kalmıştır.Murat’ın aldığı uyuşturucu yüzünden tedavi 
olması gerekmektedir. Sevda, bu yüzden Murat’ı Meto’nun mahallesine götürür. Meto 
ve Fahri Baba o sırada ne iş yapıldığı belli olmayan bir mekânda kan kardeş olmakla 
meşguldürler. İçeri Sevda ve Murat girer.Murat, Meto’dan yardım ister. O sırada 
bayılır. Meto, Murat’ı mekânda soğuk hava dolaplarının bulunduğu bir bölgeye 
götürür.Daha sonra ambulans da gelir fakat Murat kurtarılamaz.Bu esnada Meto, Milli 
Piyango’dan oldukça yüksek miktarda ikramiye kazanır ve bu paranın bir kısmını 
rüzgâra bırakır, kalanını da dağıtır.Sevda, yakın arkadaşı Nil ile Meto için hain 
planlarını eyleme dökmeye karar verirler. Nil, Meto’yu gördükten sonra, ara 
sokaklardan birinde birden Sevda’yı dövmeye başlar. Daha sonra Sevda, Fransız 
Konsolosluğu’nun önündeki güvenlik görevlilerinden birine o sırada yavaş yavaş 
yürümekte olan Meto’yu gösterir ve kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve 
dövdüğünü söyler. ‘Aynı olayın annene, kız kardeşine veya karına yapıldığını görsen’, 
olayı bu kadar sakin karşılar mısın gibisinden serzenişlerle güvenlikçiyi galeyana 
getirir. Sonrası savcı, nöbetçi mahkeme ve hapishane.Sekiz ay hapis cezası. Sonunda 
özgürlük, gözyaşı ve dışarıda Malibu onu bekler. 

 Geleneksel dedektif hikâyelerinde roman karakteri bulduğu parçaları 
birleştirerek sonuca ulaşmaya çalışmaktadır.Auster ise postmodern olarak kurguladığı 
üçlemesini uyumsuzluk ve parçalılık üzerine inşa etmiştir.Geleneksel romandaki 
olayları ve kişileri keşfetme süreci üçlemede Quinn, Mavi ve Fanshawe’un kendilerini 
keşfetmelerine dönüşür ve bu karakterler bütün çabalarına rağmen olayları çözümleme 
konusunda bir sonuca ulaşamazlar (Ramin 2006: 1-6). Örneğin “Cam Kent”te Quinn 
tren garında beklediği Stillman’ı bulunca okuyucuda olayın çözümlendiği hissi uyanır 
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fakat romanını ikilemler üzerine kuran Auster devreye girer ve bir Stillman karakterini 
daha oyuna dâhil eder. Hangisinin gerçek Stillman olduğunda karar kılamayan Quinn, 
hikâyenin sonuna kadar doğru Stillman’ı seçip seçmediği hususunda tereddüt yaşar. 
(Auster 1991: 140) 

New York üçlemesinin ilginç noktalarından birisi de hayalet yazarlardır. 
“Hayaletler”de Mavi’nin raporlarını, “Cam Kent”te Don Kişot’un gerçek yazarının 
peşine düşülmesini ve kırmızı defteri, “Kilitli Oda”da Fanshawe’u buna örnek olarak 
gösterebiliriz. Üçlemede kimin gerçek kimin hayali yazar olduğuna dair birçok ihtimal 
bulunmaktadır. Paul Auster’in kendisinin bile hayali mi gerçek yazar mı olduğu kesin 
değildir (Merivale 1997: 185-187). 

Romanların sonunu açık uçlu bırakma Viktoryen dönemin aksine hem 
modernist hem de postmodernist kurmacanın bir özelliğidir.Romanlar dolambaçlı 
yapılı merkezsiz ve sonu kestirilemezdir. Yani hikâyenin sonucu değil kendisi 
önemlidir. Dedektiflik tarzı kurgulama okuyucuyu sürekli bir şüphenin ve beklentinin 
içine soktuğu için ve vakanın kitabın sonunda çözüleceğini bildiğinden dolayı 
özellikle postmodern kurgunun vazgeçilmezidir (Harlass 2010).Fakat Paul Auster 
New York üçlemesindeki üç kitapta da son baskınlığındaki geleneksel dedektif 
hikâyelerini yavaş yavaş metafiziksel dedektiflik hikâyesi boyutuna dönüştürür.Bu 
tarzda yakalanması zor ve karmaşık bir arayış vardır. Dedektif hikâyesi okuyucusunu 
motive eden noktalardan belki de en önemlisi anlamlı anlatıcı arayışı ya da başka bir 
ifadeyle hikâyeyi sonlandırabilecek bir anlatıcıya duyulan arzudur. Okuyucu çizgisel 
(lineer) yapılı bir evren ummaktadır. Fakat Auster’in üçlemesinde özneler ve işaretler 
hem somut hem de soyuttur. Okuyucu sürekli bir kaos ve çözülemezlik dünyasına 
sapmaktadır. “Cam Kent”te Quinn ve Stillman’ın anlamsız günlük gezintileri ve bu 
günlük gezintilerde buldukları nesneler ve ulaştıkları noktalar anlam ve çözüm 
arayışlarıdır. Fakat hikâyenin sonu açısından hiçbir şey ifade 
etmemektedir.Anlamsızlık ve hiçlik temaları sürekli arayış içinde olan fakat hiç bir 
şeye ulaşamayan ve hatta yakınına dahi yaklaşamayan yazarın dedektife ya da 
dedektifin yazara dönüş gerçeğiyle sergilenir.Bu arayış anlam ve kimlik için modernist 
takibi yansıtmaktadır.Bu arayış anlama ulaşmanın sürekli olarak ertelenmesiyle 
sonuçlanır (Petersen ve Langbak 2010: 9-30). 

Eserin başkarakteri olan Quinn karısını ve oğlunu kaybetmiştir.William Wilson 
takma adıyla polisiye romanlar yazmaktadır.Yılda bir çıkardığı romanlar sayesinde 
New York’ta küçük bir dairede vasat bir yaşam sürmektedir.Yılın yarısını roman 
yazarak, diğer yarısını da kitap okumak, resim galerilerini gezmek, operaya gitmek, 
televizyon ve beysbol izlemek için ayırmıştır. 

17 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

Eşini ve çocuğunu kaybetmeden önce şiir kitabı, oyunlar yazmış ve birçok 
çeviri yapmıştır.Aile fertlerinin bu ölümleri, onun hayatında bir dönüm noktası 
olmuştur.Bütün bunları bırakarak kendisini polisiye/ dedektif romanları yazmaya 
adamıştır. William Wilson takma adıyla yayımladığı bu kitaplardaki dedektif Max 
Work karakterine olan hayranlığı kimi zaman gerçek hayatta onun gibi davranmasına 
varacak kadar ileri boyutlardadır. Quinn olarak ne kadar ailesini düşünüyor ve onlara 
özlem duyuyorsa, Max Work olarak bir o kadar başına buyruk bir hayat sürmektedir. 
Max Work onun özgür yanını temsil etmektedir. 

Birkaç akşam üst üste tanımadığı bir kişi ona telefon eder ve Paul Auster adında 
bir dedektifle konuşmak istediğini söyler. Bu yanlış kişiyi aramalar devam eder. 
Üçüncü arayışta Quinn kendisini dedektif Paul Auster olarak tanıtır ve oyun böylece 
başlar. Arayan kişi tehlikede olduğunu ve babasının kendisini öldürmek istediğini 
söyler. Quinn, artık dedektif Paul Auster olmuştur. Vaka ile ilgili bilgi almak için 
arayan kişinin evine gider.Peter Stillman isminde birisi ve eşi Virginia Stillman, Peter 
Stillman’ın babasının yıllar boyunca bir akıl hastanesinde kaldığını ve ertesi gün 
çıkacağını söyler. Dışarı çıkınca da Peter Stillman’ı öldüreceğinden şüphe 
duymaktadırlar.Babasının ismi de Peter Stillman’dır.Soylu ve eğitimli bir aileye 
mensuptur. Columbia Üniversitesi Teoloji bölümünde çalıştıktan sonra karısının 
gizemli ölümünün ardından oğluyla daha çok ilgilenmek için istifasını 
sunmuştur.Virginia Stillman’a göre baba Stillman oğul Stillman’ı yıllarca bir odada 
kilitli tutmuş ve kimseyle iletişim kurmasına izin vermemiştir.Dilin oluşumuyla ilgili 
çalışmalar yapan baba Stillman oğlunu denek olarak kullanmıştır.Baba Stillman’ın 
histerik yapısından dolayı oğul Stillman ve karısı endişe içerisindedirler.Sebebi 
bilinmeyen bir karışıklıktan ötürü Auster yerine Quinn’e ulaşmışlardır. 

Quinn, ertesi gün garda elinde baba Stillman’ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafıyla 
birlikte Stillman’ın trenden inmesini bekler. Peter Stillman’a benzeyen iki kişi trenden 
iner ve Quinn içlerinden birini seçerek takibe başlar. Peter Stillman bir otele yerleşir. 
Baba Stillman’ın yaptığı tek şey gün içinde New York’ta kısa gezintiler yaparak 
yerden topladığı çöpleri ya da nesneleri biriktirmektedir. Bir süre sonra Quinn bu 
gezintilerin amaçsızca değil belli bir amaca hizmet ettiğini fark eder. Stillman her gün 
belirli bir rota dâhilinde gezintilerini yapmaktadır. Kuşbakışı bakıldığında her gün bir 
harfi oluşturacak şekilde yapılan bu gezintiler sonucunda Quinn, Stillman’ın 
gezintilerinden “Babil Kulesi” kelimelerini oluşturduğunu anlar. Babil Kulesi 
mitosuna göre cennet yeniden inşa edilecektir. Ona göre bu yer New York şehrinden 
başka bir yer değildir. Bu kelime grupları oluştuktan sonra belki de görevini 
tamamlayan Peter Stillman ortadan kaybolur.Quinn bu kez rolüne büründüğü dedektif 
Paul Auster’i bulmak için telefon rehberine sarılır. Rehberde sadece bir tane Paul 
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Auster vardır o da “Cam Kent” kitabının yazarı olan Auster’dan başkası değildir. İkili 
Paul Auster’in evinde buluşurlar, vaka ve edebiyat üzerine koyu bir sohbete başlarlar. 

Quinn, Auster’ın yanından ayrıldıktan sonra Virginia Stillman’a ulaşmaya 
çalışır fakat telefonuna ulaşamaz.Bu kez Virginia ve Peter Stillman çiftinin kaldığı 
apartmanı gözlem altına alır. Çok uzun bir süre evin karşısında bir çöplüğe yerleşir ve 
geleni geçeni takip eder. Bir süre sonra bu takip olayı Quinn için bir saplantıya 
dönüşür. Evi ve civarını terk edememektedir. Parası günden güne azalmaktadır.Bu 
yüzden yaşamını idame ettirme hususunda sorunlar yaşamaktadır.Paul Auster aklına 
gelir.Ona ulaşınca baba Stillman’ın köprüden aşağıya atlayarak intihar ettiğini öğrenir. 
Yaşadığı eve gittiğinde ev sahibinin kirayı uzun bir müddet boyunca ödemediği için 
onun yerine daireyi başkasına kiraya verdiğini ve eşyalarını da kira borcunu tahsil 
edebilmek için sattığını öğrenir. Virginia Stillman ve Peter Stillman’ın kaldıkları eve 
yönelir.Daire bomboştur. Orada yaşamaya başlar.Stillman vakasının başından beri her 
şeyi not aldığı kırmızı bir defteri vardır. O defter artık bitmek üzeredir. Paul Auster ve 
arkadaşı eve geldiklerinde yerde kırmızı defteri bulurlar fakat artık Quinn yoktur ve 
nereye gittiği de belli değildir.“Cam Kent” adlı romanın bir kısmı bu kırmızı deftere 
dayanılarak yazılmıştır. Geri kalanı ise Paul Auster tarafından kurgulanmıştır. 

Postmodern roman tek bir olay örgüsünü, kahraman anlayışını ve anlatım 
biçimini tercih etmemektedir. Olaylar ve anlatılar birbirine geçmiş ve bu bağlamda 
çok katmanlı bir yapı oluşmuştur. Geleneksel romanın somut anlayışıyla modern 
romanın soyut anlayışı bir arada kullanılarak, çoklu geçişlere imkân tanınmıştır. Bu 
yüzden somut ve soyut ayrımı kesin olarak yapılamamaktadır. 

Önceleri somut olarak kabul edilen bir karakter romanın ilerleyen bölümlerinde 
soyut bir forma dönüşebilmektedir. Paul Auster’in “Cam Kent” isimli romanı somut 
ve soyutun harmanlandığı çok katmanlı bir eserdir. Quinn varlığını sürdürmek için 
birden fazla kişiliğe yani farklı düzlemlere gereksinim duymaktadır. Bu durum 
postmodernin en az ikiyle başladığını anımsatmaktadır. 

Metin Kaçan’ın romanlarında ön plana çıkardığı anlayışlarından belki de en 
önemlisi çoğulculuk ve eklektik yapıdır. “Fındık Sekiz”de bu bağlamda ele 
alındığında araştırmamıza konu olabilecek oldukça bol malzeme içermektedir. 

“Fındık Sekiz” Yeni Çağ (New Age) türü olarak da ele alınabilecek postmodern 
bir anlatıdır. Bu tarz anlatılarda soyut/somut ve bilim/metafizik aynı anda kendilerine 
yer edinirler. Postmodern anlayışta tek bir gerçek anlayışı bulunmaz.Gerçek, farklı 
bakış açılarından ele alınır. Gerçek görecelidir. Kişiden kişiye, toplumdan topluma 
farklılıklar gösterebilir. 

Paul Auster’in kaleme aldığı “Cam Kent”teki karakterler modern düşünceyi 
yansıtan romanların aksine daha silik ve parçalı benliklerle doludur.Bu durum, olaylar 
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karşısında kararsız kalıp, sağlam adımlar atamayan edilgen figürleri ortaya 
çıkarmaktadır. Özellikle Quinn karakteri sürekli yanlış tercihlerde bulunmaktadır ve 
bu yüzden sürekli yeni bir arayış içinde bulmaktadır. 

“Cam Kent”te 21. yüzyıl insanının yaşadığı çevre Quinn adlı karakter etrafında 
anlatılmaktadır. Teknolojinin hızla ilerlemesi insanların birçok olay hakkında fikir 
sahibi olmalarını ve farklı alanlarla aynı anda uğraşmalarını da sağlamıştır: 

“Yatağına yayılmış, bir yandan TheSporting News okuyor, bir yandan da yabancının 
üçüncü kez aramasını bekliyordu. Arada sırada, sabırsızlanıp huzursuzlanmaya 
başladığında, kalkıp dairenin içinde yürüyordu. Pikaba bir plak koydu— Haydn’ın 
Aydaki Adam operasını— ve baştan sona dinledi. Bekledi, bekledi. En sonunda saat iki 
buçukta vazgeçti ve yattı.”(Auster 1991: 14) 

Bu alıntıdan da anlaşılacağı üzere Quinn spor gazetesi okumak, müzik dinlemek 
ve telefon beklemek gibi farklı eylemleri aynı anda yapmaktadır.Bu durum eklektik 
bir yaşama işarettir ve 21.yüzyıl insanının yaşam tarzını yansıtmaktadır. Çağımızda 
insanlar yüzeysel bir yaşam sürmektedirler ve parçalara bölünmektedirler. 

Quinn, New York metropolünde yaşamaktadır.Metropollerde pek çok yönden 
farklılıklar gösteren insanlar aynı yaşam çevresinde bulunurlar. Bu yaşayış 
karşıtlıkların çoğulluğunu da beraberinde getirmektedir: 

“Çok geçmeden insanlar dalgalar halinde çevresini almışlardı. Erkekler, 
kadınlar, çocuklar, yaşlılar, delikanlılar, bebekler, zenginler, yoksullar, siyah 
erkekler, beyaz kadınlar, beyaz erkekler, siyah kadınlar, Asyalılar, Araplar, 
kahverengili, grili, mavili ve yeşilli erkekler, kırmızılı, beyazlı, sarılı ve pembeli 
kadınlar, spor ayakkabılı, kunduralı, kovboy çizmeli çocuklar, şişmanlar, 
zayıflar, uzunlar, kısalar, hepsi birbirinden farklı, her biri tastamam kendisi 
olan insanlar.” (Auster 1991: 62) 

Görüldüğü gibi farklı etnik gruplardan oluşan veya farklı özelliklere sahip 
insanlar bir arada yaşamaktadır.Bu insanlar başka insanlar için öteki olmakla beraber 
kendi açılarından normal birer bireylerdir.Bu durum postmodern kuramın belki de en 
felsefi temellerinden biri olan demokrasi düşüncesini yansıtmaktadır. Ancak bu 
çoğulculuk, metropol insanının keşmekeşini de beraberinde getirmektedir: 

“Alışveriş çantalarıyla kadınlar ve karton kutularıyla erkekler eşyalarını 
oradan oraya çekiştirip duruyorlar, sanki nerede oldukları fark edermiş gibi 
hep hareket halindeler. Amerikan bayrağına sarılmış bir adam. Yüzüne Cadılar 
Bayramı maskesi geçirmiş bir kadın. Üstünde harap olmuş bir palto, 
ayakkabıları çaputlarla kaplı, elindeki askıda gayet güzel ütülenmiş ve hala 
kuru temizleyicinin plastik kılıfı içinde duran beyaz bir gömlek taşıyan adam. 
Takım kıyafet giymiş, ayakları çıplak, başına bir futbol kasketi geçirmiş adam. 
Elbisesi tepeden tırnağa başkanlık seçim kampanyası rozetleriyle kaplı 
kadın.Bir de ellerini yüzüne kapatmış, isterik bir şekilde ağlayan ve hiç 
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durmadan “Hayır, hayır, hayır.Öldü o. Ölmedi o. Hayır, hayır, hayır.Öldü o. 
Ölmedi o.” Diye bağıran adam.” (Auster, 1991: 120) 

Bu alıntıda New York anakentinde yaşayan insanlara dair başka özellikler 
bulunmaktadır. Modern insanın hayat koşuşturmasını ince detaylarıyla anlatan bu 
paragrafta bir şehir mozaiği görmekteyiz. 

Benzer bir betimleme “Fındık Sekiz”de de yer alır. “Fındık Sekiz”in çoğulcu 
yapısında dikkat çeken bu durum Meto ve Murat’ın üzerlerindeki 
elbiselerdir:“Murat’ın, yani Tenten’in üzerinde Peru pançosu, kafasında Meksika 
şapkası, altta bol dökümlü Yahudi pantolonu!” (Kaçan 2003: 64) Ve “Meto’nun 
üzerinde yazlık bir gömlek, yılan desenli gümüş kopçalarla süslenmiş bir Çin kemeri 
ve yarısı deri, yarısı jean kumaşından bir pantolon, köpek derisi mont…” (Kaçan 
2003: 64) Postmodernizm karşıtlıkların çoğulluğuna aynı zamanda yer veren bir 
düşünce tarzıdır. Yani Ecevit’in tabiriyle “karşıtlıkların çoğulluğunu bir kokteyl gibi” 
(Ecevit 1996: 18) okuruna sunmaktadır Metin Kaçan. Peru pançosu, Meksika Şapkası, 
Yahudi pantolonu, yılan desenli Çin kemeri, köpek derisi mont gibi birbiriyle alakasız 
tarzlar kombine edilerek bir kitsch kültürü de yaratılmış olmaktadır. 

Çağımızda şehir hayatı çoğulcu yaşamın bir sembolü haline gelmiştir.Bu hayata 
romanda yer vermek esere eklektik bir yapı kazandırır.Quinn’in sokakta yaptığı 
yürüyüşler ve bu gezintiler sırasında gördüğü, yaşadığı, hissettiği ve düşündüğü şeyler 
aynı anlatı içerisinde biraraya geldiğinde karşımıza eklektik bir durum çıkar.Bu 
gezintilerin birinde Quinn, Kodak reklam fotoğrafını görür.Bu fotoğraf ona New 
England balıkçı kasabasını ve Nantucket’taki bir sokağı anımsatır.Karısıyla 
Nantucket’a yaptıkları ziyaret zihninde canlanır. Balıkçı kasabası da okyanusu, 
balinaları ve dolayısıyla Melville ve “MobyDick”i çağrıştırır (Auster 1991: 
59).Burada çoğulculuk metinlerarasılık kullanılarak sağlanmaktadır. 

“Cam Kent”e göre daha az metinlerarası unsur barındıran “Fındık Sekiz” 
çoğulculuğu sağlamak için genelde soyut-somut bulanıklığı, farklı milletleri ve 
karakterleri barındıran İstanbul şehrini kullanır. Yine de çokkatmanlılığı sağlamak için 
kısmen metinlerarasılıktan faydalanılmıştır.“Fındık Sekiz”de en çok dikkat çeken 
metinlerarası unsurdan bir tanesi sürekli araya giren bir koro motifidir. Olaylar devam 
ederken koro, olaylarla ilgili ya yorum yapar, ya bir şiir okur ya da tempo tutar. Bu da 
esere eklektik bir yapı kazandırır. 

“Fındık Sekiz” bir yolculuk romanıdır. Tıpkı “Cam Kent” gibi “Fındık Sekiz” 
de bir anakentte geçmektedir. Bu yolculuk genelde İstanbul’un çeşitli semtlerine 
yapılır. Farklı kültürlere ve etnik kimliklere ev sahipliği yapan İstanbul eklektik bir 
yapıya sahiptir. Bu çok katmanlılıktan “Fındık Sekiz”de oldukça faydalanılmıştır. 
Eserde Metin Kaçan, İstanbul’u hem sevmekte hem de yermektedir. Şehir, Metin 
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Kaçan için paradoksal bir yapıya sahiptir. Bu yapıyı romandan iki alıntıyla 
pekiştirmek yerinde olacaktır: “Şehirlerin en kaltağı, en vefakârı, en tarumarı…” 
(Kaçan 2003: 15) Bu alıntıda Kaçan İstanbul’u dağınık, karmaşık, namussuz fakat 
vefalı bir yer olarak tasvir etmektedir.Bu durum da ortaya bir paradoks ve çelişki 
çıkarmaktadır. “Şehir havası: Yanmış plastikle karışık muhallebiciden çıkan adi çorba 
buharıyla demlenmiş şehir kokusu, yanık et kokusu, çürümüş prezervatif kokusu.” 
(Kaçan 2003: 37) Bu alıntıda ise ilk alıntının olumsuz yönlerinin örneklerle 
pekiştirildiğini görmekteyiz.Kaçan, ahlâkî bir çöküşü koku motifiyle okuyucuya 
aktarma yolunu seçmiştir. 

Çoğulcu anlayış çeşitli algılamaların farklı zamanda değil, eş zamanlı olarak 
ortaya konulmasıdır. Bu durum “Fındık Sekiz” de şöyle örneklendirilmiştir: “Beraber 
yürümeye başladılar; kediler, elbiseler, kokular, sarhoşlar ve yetmiş iki buçuk milletin 
gayri resmi temsilcileriyle.” (Kaçan, 2003: 29) Hayat birçok açıdan farklı kişiler ya da 
nesneler için aynı anda ilerlemektedir. Farklı milletler, kediler, kokular, elbiseler aynı 
döngüde yol almaktadırlar. Bir başka yerde de bu durum şu sözlerle ifade 
edilmektedir: “Islak kaldırımlar, yalnız kediler, baloncular, macuncular, eski kaftiler, 
eski beyefendiler, yeni kaşarlar, sakallı tipler, sakalsız, bıyıksız delikanlılar…” 
(Kaçan, 2003: 80) 

Metin Kaçan “Fındık Sekiz”de Beyoğlu’nun iki yüzünü de ortaya koymaktadır. 
Gece belli bir saate kadar Beyoğlu’nda entelektüeller olarak betimlediği insanlar yer 
almaktadır fakat gecenin ilerleyen saatlerinde bu insanlar yerlerini tamamen zıt 
konumda oldukları ve kenar mahalle insanları olarak görülen karanlık kişilere 
bırakmaktadırlar. “Plastik tipler, karton karakterler caddeden uzaklaşmış, Beyoğlu 
bıçaklı, kemanlı, makyajlı, küfürlü dar paça dünyasına dönüşmüştür.” (Kaçan 
2003:103) Yazar, burada sözde entelektüel kişiler için plastik ve karton benzetmelerini 
yapmıştır. Kitsch kültürünün insanları aynı zamanda ortaya buradaki gibi grotesk bir 
durum çıkarabilmektedir. 

Postmodern edebiyat kurgusal dünya ve yaşadığımız somut dünya arasındaki 
ayrımı bulanıklaştırdığından üstkurgusal olarak tanımlanır.Yazar roman boyunca 
okurla bilinçli olarak oyunlar oynayarak anlatının kurgusal olduğunu okura 
hissettirir.Bu da anlatının bozulmasına sebep olur. Eserin küçük anlatılar inşasına 
vurgu yapan yazar ve yazma eyleminin kendisi ön plandadır (Sim 2006: 393).Bu 
durumda okur, okuduğu romanın kurgu olduğu bilincine varır ve romandaki 
karakterlerle kendisini özdeşleştirme çabası gütmez. 

Romanın  yazım sürecinin detaylarını okuruyla paylaşan üstkurmaca yazarı, bu 
şekilde davranarak okurun da yazma ve okuma sürecine dâhil olmasını istemektedir. 
Neden-sonuç ve gerilim öğeleri barındırmayan, okuyucunun kendisini 
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özdeşleştirebileceği bir kahraman barındırmayan, herhangi bir son bulundurmayan ve 
mesaj kaygısı gütmeyen ya da başka bir ifadeyle ders vermeyen bu tarz eserler, 
okuyucunun sadece duygusallığıyla değil aynı zamanda estetik anlayışı ve 
yaratıcılığıyla da yakından ilişkilidir (Ecevit 2001: 189). Yani bu tarz romanda 
okuyucu eski pasif konumunu terk edip sürece dâhil olan aktif bir role kavuşmaktadır. 

Paul Auster’in romanları gerçeğin ve kurmacanın farklı dünyalarını bir araya 
getirmektedir.Gerçek karakterler kurmaca dünyasına, kurmaca karakterler ise gerçek 
dünyaya girmektedir. Yaratıcı olarak yazar da kendi yarattığı kurmaca dünyaya 
girmekte ve böylece gerçek ve kurmaca dünyaya meydan okumaktadır. Bu tür bilinçli 
bir anlatım karakterden ziyade yazarın tanıtımıyla ortaya çıkar. Eser kahramanı Quinn, 
yazar olarak kurguladığı William Wilson’un kurgusal karakteri olan 
MaxWorkkarakteri ile kişilik bakımından paradoks bir haldedir.Bu zıtlıklar Quinn’de 
bir saplantı haline gelmektedir. Kendini geri plana atarak MaxWork karakterini öne 
sürer. Yazar bu şekilde davranarak etrafımızdaki dünyayı daha iyi anlamak için 
dikkatimizi dile yoğunlaştırır.Hayatın farklı alanlarının birbiriyle ilintilenmeleri, 
çağrışımların zenginliğine bir başka deyişle de eklektik olmalarına sebep olmuştur. 
Dünyayı kelimelerle anlamaya çalışır. Dil, ona göre maddenin bir şifresi 
konumundadır. Sonuçta gerçek ile fantastik dünya arasında bir fark kalmaz ve böylece 
gerçek dünyada var olan bir gerçeğin, hayali dünyadaki kurguya karşı olduğu 
söylenemez.Paralel çizgiler gibi iki dünya çizmek yerine, Auster iki dünyanın 
buluştuğu bir kavşak yaratır. Bu kavşak gerçeğin ve kurgunun ayrılamaz dünyalarının 
bir sonucudur. Herhangi bir ayrılık girişimi hüsranla sonuçlanacaktır. (Ramin 2006: 1-
6). Düş ve gerçeğin birbirine karıştığı bu durum çoğulcu ve eklektik bir yaşamı da 
beraberinde getirir. 

William Wilson takma isimden başka bir şey değildir aslında fakat üç kişilikli 
bir benlik yaşayan Quinn için, Max Work’e geçişte bir köprü görevi üstlenmektedir. 
Max Work, Quinn’in yaşama sebebi olmuştur. Bu bağlamda somut ve soyut birbirine 
geçmiş, ayırt edilemez bir hal almıştır. Her bir karakter bir bütünün parçalarıdır.Somut 
düzlem kurmacada, kurmaca ise üstkurmacada oluşup, fantastik bir hal almaktadır. 
Benzer bir durumu kitabın ilerleyen sayfalarında eserin gerçek yazarı olan Paul 
Auster’in de esere başka bir misyonla dâhil olmasında görmekteyiz. Paul Auster 
kendini yazar kimliğinden soyutlayıp dil oyunlarıyla yerine Quinn’in geçmesini 
sağlamaktadır: 

“Paul Auster’la mı görüşüyorum?” dedi ses. “Bay Paul Auster’la görüşmek 
istiyordum.” 

“Öyle biri yok burada.” 

“Paul Auster. Auster dedektiflik bürosundan.” 
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“Kusura bakmayın.” dedi Quinn. “Yanlış numara.”(Auster 1991: 11) 

Yazar Paul Auster, Quinn’e yerine geçmesi için bir oyun oynamaktadır. Her şey 
bir telefon görüşmesiyle başlamıştır. Arayan kişi Paul Auster ile görüşmek 
istemektedir. Fakat aradığı kişi Auster değil, Quinn’dir. Bir sonraki telefon 
görüşmesinde Quinn kendisini Paul Auster olarak tanıtacak ve oyun 
başlayacaktır.Böylece eserin yazarı Paul Auster kendisini devreden çıkaracak ve okura 
geniş yorum çıkarma serbestliği tanıyacaktır. Bu durum üstkurmacaya başka bir 
örnektir. Çünkü okuyucunun kendi kurgusunu yapabilmesi için bir zemin 
hazırlanmıştır. Okur, yazar Paul Auster’in “Cam Kent” yapıtından hareketle kurgusal 
bir düzleme yönelmeye teşvik edilmiştir. 

Kimliklerin karışması sonucunda başlayan oyun sonucunda Quinn, artık Paul 
Auster adında bir detektif olmuştur. Gerçek mesleği yazarlık olduğu için yazarlık ve 
detektifliği karşılaştırmaya çalışmaktadır: 

“Dedektif dediğin bakar, dinler, nesneler, olaylar deryasında dolaşır ve bütün 
bunları bir araya toparlayıp anlamlı kılacak bir düşünce, bir fikir arar 
durur.Aslında yazarla dedektif birbirinin yerini tutabilir.”(Auster 1991: 12) 

Burada yazar ve detektif olarak anılan karakterler aslında aynı karakterlerdir. 
Fakat Quinn aslında yazarken, üstlendiği detektiflik rolüyle yazar kimliği soyut bir 
hâlalmakta, detektif Paul Auster soyut olmaktan çıkıp, somut düzleme geçmektedir.Bu 
durum da beraberinde soyut ve somutun birbirine geçtiği bir parçalılık yaratmaktadır. 

Quinn somut olarak kurmaca düzlemdeki rasyonel dünyada soyut bir karakter 
olan Max Work kimliğiyle yaşamaktadır. Quinn kendini ne kadar yaşanılan dünyadan 
soyutlarsa, MaxWork karakteri de o kadar somutlaşmaktadır: 

“Quinn kendini yok olmaya bırakmış, yabansı ve sıkı sıkıya kapalı bir yaşamın 
sınırları içine çekilmişse, diğerlerinin yaşadığı dünyada yaşamayı Work 
sürdürüyordu; Quinn ortadan ne denli kaybolursa, Work’ün o dünyadaki yeri 
de o denli kalıcılaşıyordu.Quinn kendi etine kemiğine bile yabancılık 
hissederken, Work saldırgan ve hazırcevaptı ve nerede olursa olsun evindeymiş 
gibi rahattı. […] Quinn’in, tam tamına Work olmak, hatta ona benzemek 
istediği yoktu, ama kitapları yazarken Work’müş gibi davranmak, eğer isterse, 
yalnızca kafasının içinde bile olsa, Work gibi olabileceğini bilmek ona güven 
veriyordu.”(Auster 1991: 13) 

Postmodern edebiyat genellikle soyut yanı ağır basan bir anlayışı 
benimsemektedir. Birçok edebiyat eleştirmeni postmodernizmi romantizmin yeniden 
tezahürü olarak görmektedir. Alıntıdan da anlaşılacağı üzere Quinn, kurmaca 
düzlemde soyut bir karakterdir.Onun somut hali Work’tür. Burada soyutun reel 
düzleme olan etkisini görmekteyiz. Soyut somut geçişlerini sağlamak için Paul Auster 
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bu eserinde polisiye öyküleme biçimini kullanmıştır. Polisiye/dedektiflik burada 
postmodern edebiyat için amaç değil, bir araçtır. 

Reel hayatta Quinn olarak yaşamasına rağmen, soyut düzlemde yarattığı yazar 
William Wilson ve dedektif MaxWork karakterleriyle üç kişilikli bir benlikte yaşayan 
Quinn’in benlikler zincirine eklenen son halka “Cam Kent”in de yazarı olan Paul 
Auster’dir. Paul Auster bu benlik zincirine yazar olarak değil, bir dedektif misyonuyla 
katılmaktadır. Bu durum Quinn için çoklu geçişlere imkân tanıyacaktır: 

“Garda dolaşırken, kendisine kim olması gerektiğini anımsattı. Paul Auster 
olmanın yarattığı etkinin hepten tatsız olmadığını anlamaya başlamıştı.Hala 
aynı bedene, aynı akla, aynı düşüncelere sahip olmasına karşın, her nasılsa, 
sanki bir daha kendi bilincinin yüküyle dolaşmak zorunda değilmiş gibi kendi 
kendisinin dışına itildiği hissine kapıldı. Küçük bir ad değişikliği sayesinde 
kendini hiç olmadığı kadar hafiflemiş ve özgür hissetti. Aynı zamanda, bütün 
bunların bir yanılsama olduğunun da ayrımındaydı.[…] ne zaman istese Quinn 
olabilirdi. […] kendisini Auster olarak görmek, zihninde, dünya için iyi bir 
şeyler yapmak ile eş anlamlıydı.” (Auster 1991: 58-59) 

Bu oyunsu kişiliklerin kargaşası üstkurmacanın farklı bir tezahürüdür.Oyun 
başlangıcı telefon konuşmasıydı.Oysa Quinn’in Paul Auster hakkında bildiği tek 
gerçek onun bir dedektif olduğuydu.İlerleyen süreçte Quinn gerçek Paul Auster’i 
aramaya başladı.Telefon rehberine kayıtlı tek bir Paul Auster vardı. O da hepimizin 
tahmin ettiği gibi yazar Paul Auster’dan başkası olamazdı: 

“ Özel dedektif”, diye yineledi usulca. 

“Korkarım yanlış Paul Auster’i buldunuz.” 

“Rehberdeki tek Auster sizsiniz ama.” 

“Olabilir,” dedi Auster. “ Ama ben dedektif değilim.” 

“Kimsiniz peki?Ne yaparsınız?” 

“Ben bir yazarım.”(Auster 1991: 104) 

Soyut-somut ayrımının bulanıklaşmasını üstkurgusal bir yapıyla sağlayan “Cam 
Kent”in aksine “Fındık Sekiz”de çoğulculuğu sağlayan en önemli motiflerden bir 
tanesi de uyuşturucu motifidir.Uyuşturucu kullanan insanlar, somut ve soyut ayrımını 
yapamamaktadır ve bu durum ortaya gerçek ile hayalin birbirine geçtiği eklektik bir 
durum ortaya çıkarmaktadır. Gerçek ve hayalin birbirine geçtiğini gösteren bu alıntı, 
konuya açıklık kazandırması açısından önemlidir: “Masa, sandalye, lamba, kapı hepsi 
başka anlamlara bürünür, gerçek ile hayal kardeş olup el ele tutuşurlar.” (Kaçan 
2003: 17) Alıntıdan da anlaşılacağı üzere masa, sandalye, vb. somut eşyalar başka 
şeyleri çağrıştırıyor ve başka anlamlara dönüşüyor.Bu da soyut ile somutun 
harmanlanıp yeni kavramların ortaya çıkmasına neden oluyor. 
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Postmodern romanlarda parçalılık çok yaygın bir biçimde görülür.Bu durumu 
“Fındık Sekiz”de görmekteyiz.Eserde uyuşturucu kullanan kişilerde kişilik bölünmesi 
sıkça görülür. Farklı duyguları aynı anda yaşayabilen bu insanlar, karakter olarak 
çoğulcu bir özellik göstermektedirler: “Yani durup dururken ağlıyor, acıkıyor, 
kusuyor, gülümsüyor, arada sırıtıyor.” (Kaçan 2003: 86) Bir başka yerde “Gezdiren, 
güldüren, ağlatan, düşündüren veya hepsini birden yaşatan sigaralar vardır” (Kaçan 
2003: 17).  Bu alıntılarda yer alan insanın günlük davranışları için bir sebep gereklidir, 
fakat uyuşturucu kullanımı bu durumu ortadan kaldırmakta ve duygular arası yatay 
geçişlere imkân sağlamaktadır. 

“Fındık Sekiz” çok katmanlı bir eserdir. Birbirine tabanda zıt olan veya alakasız 
olaylar aynı anda gelişebilmektedir:  

“Şu fonda çalan şarkı bile: “Çek kayıkçı kürekleri/Güpgüp eder yürekleri.” 
Küçük çocuklardan oluşmuş bir grup, mekânın önünden geçerken fonda çalan 
şarkıya takviye yapıyorlardı: “Tavşan kaç/Tavşan kaç” (Kaçan 2003: 85).  

Eserin çoğulcu yapısını sağlamakta öne çıkanlardan birisi de Meto’dur. Meto 
sadece uyuşturucu kullanarak somuttan soyuta ya da soyuttan somuta geçişleriyle, ya 
da eğlenme odaklı bir hayat ile manevi bir hayat gibi birbirine zıt iki yaşamı aynı anda 
yaşamasıyla değil, birbiriyle bağlantısı olmayan ve farklı donanım gerektiren işlerde 
ve uğraşlarda yetenekleri de olan bir kişiliğe sahip olmasıyla ön plandadır. Yazar, 
Meto’nun bu eklektik yapısını şöyle betimlemektedir: 

 “Meto hayata karşı çeşitli yetenekler sergileyen adam, pis herif. Her konuda 
kafası çalışan mahlûkat.Çamaşır makinası, ütü, otomobil, buzdolabı, koltuk, 
domates, kivi üretebilir, tamir edebilir, çeşitli modellerini yeniden dizayn 
edebilen, üstelik roman yazan, şiir okuyan, sinemayla uğraşan çok yönlü 
maymun.” (Kaçan 2003: 20) 

SONUÇ 

Genel olarak değerlendirildiğinde, şehir hayatı çoğulcu bir yaşam gerektirir. 
Özellikle New York gibi anakentlerde farklı etnik gruplar ve farklı özelliklere sahip 
insan toplulukları bir arada yaşamaktadır.Bu durum da karşıtlıkların çoğulluğu dikkat 
çekmektedir. Quinn karakteri ve New York şehrinin anlatıldığı “Cam Kent” romanı bu 
bağlamda eklektik bir yapıya sahiptir. Ayrıca karakterlerin bulanıklaşması ve birbirine 
geçmesi de anlatım üstkurgusal bir yapı oluşturur. Bu üstkurgusal yapı da çok 
katmanlılığı beraberinde getirir. “Cam Kent”te Quinn, MaxWork ve Paul Auster 
karakterleri bazen soyut bir formda bazen de somut bir halde karşımıza çıkar. Hangi 
karakterin gerçek hangi karakterin hayal unsuru olduğu bazen anlaşılmaz. Bu durumda 
ortaya çokkatmalı paradoksal bir yapı çıkarır. 
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Yeni Çağ (New Age) türü bir anlatı olan “Fındık Sekiz”; soyut ve somutun, 
bilim ve metafiziğin iç içe geçtiği çok katmanlı bir eserdir. Bu çok katmanlı yapı, 
genelde yolculuk motifiyle sağlanır.Bu yolculuk sadece semtler ya da şehirlerarası 
yapılan bir seyahat değildir.Aynı zamanda rüya, hayal ve mistik âlemde yapılan arayış 
yolculuklarıdır.Bu yolculuklar çoğunlukla uyuşturucuyla sağlanır.Sevda ve çevresi 
uyuşturucuyu hayal âlemine geçişte, Meto ise ruhani boyutlarda gezinti için 
kullanmaktadır.Birçok farklı kültüre ve yaşama aynı anda yaşama imkânı tanıyan 
İstanbul, eklektik bir yapıya sahiptir.Farklılıklara aynı anda yer vermeyi ilke edinen 
postmodernizmin çoğulcu anlayışı eserde sadece şehirde vuku bulmaz.Aynı zamanda 
insanların giyim şeklini de etkilemektedir.Farklı kültürlere ait elbiseler aynı anda 
farklı kombinezonlarla aynı kişinin üstünde yer bulabilmektedirler.Uyuşturucu 
kullanan kişilerde yaygın olarak görülen başka bir durumda kişilik bölünmesidir.Farklı 
insani duyguları nedensiz bir biçimde aynı anda yaşayabilmektedirler. Eserin 
başkahramanı Meto, sadece uyuşturucu kaynaklı soyut/somut geçişleriyle ya da 
çoğulcu giyim yapısıyla değil, aynı zamanda birbiriyle alakasız farklı yetenekleriyle 
de “Fındık Sekiz”in çoğulcu yapısında kendine yer edinir. Bütün bu durumlar göz 
önüne alındığında “Fındık Sekiz”i çoğulculuğun pek çok formunun aynı anda yer 
aldığı çok katmanlı postmodern bir edebi eser olarak kabul etmek yerinde olacaktır.  

Sonuç olarak, “Fındık Sekiz” ve “Cam Kent” adlı eserlerde çoğulculuğu ve 
çokkatmanlı yapıyı inceleme alanı yaptığımız bu çalışmada her iki eserin de 
çoğulculuğu pek çok farklı yönlerden sağladığı tespit edilmiştir.Her iki eserde bir 
anakenti yapıtın bir kahramanı gibi ele alır. Farklı din ve milleti barındıran iki şehir 
karakterlerin davranışlarında da etken bir yapıdadır. Her iki eserde de yolculuk 
motifini görmekteyiz. Meto’nun kimlik arayışında arabayla yapılan yolculuklar ve 
uyuşturucuyla yapılan manevi yolculuklar görülür. Quinn ise New York şehrinin 
sokaklarında peşinde olduğu olayın gizemini çözmek için yaya olarak birçok yolculuk 
yapar. Metinlerarasılık ve üstkurmaca “Cam Kent”in çokkatmanlı yapısını saplayan 
başat unsurlardır.Özellikle üstkurgusal yapı sayesinde Quinn, MaxWork ve Paul 
Auster karakterleri arasında çoklu geçişler görülmektedir.“Fındık Sekiz” de ise 
çokkatmanlılık uyuşturucu tabanlı kişilik bölünmeleriyle sağlanır. Bu bağlamda her iki 
eserde de soyut-somut ayrımı yapmak güçleşir. 
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ABSTRACT 
Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) and Wilfred Owen (1893-1918) are among the most widely 
studied poets of Turkish and British literatures. As part of their prolific poetic production, both 
Ersoy and Owen wrote realistic accounts of the battles of World War I. Although Ersoy did not 
actually fight in the battles, he supported the Ottoman/Turkish soldiers with his poetry and 
eloquent oratory during World War I and Turkish Independence War. Owen, on the other hand, 
fought in the British Army in France and was killed a week before the Armistice. Although 
they both condemn the mechanized warfare and destructive, agonizing, frightening effects of 
the indiscriminately lethal weapons in World War I with powerful imagery in poems, their 
themes and approach in to the Martyrs of Canakkale and Dulce et Decorum Est create very 
stark contrast with each other as Owen has an obviously anti-war attitude in his lines whereas 
Ersoy glorifies the patriotism, heroism and courage of the Turkish soldiers fighting in 
Canakkale-Dardanelles-Gallipoli against the foreign armies including the British. Unlike his 
contemporary British poet Owen, who draws a bleak picture in which British soldiers are 
suffering from the horrors of the war in France where the war against the Germans is raging, 
Ersoy exalts the Turkish soldiers’ bravery and sacrifices in defense of their country with 
religious motifs.   

Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Wilfred Owen, to the Martyrs of Canakkale, World War I, 
Dulce et Decorum 

INTRODUCTION 

Wilfred Owen is renown all over the English-speaking world particularly with 
his poetry about violence, bloodshed, and terror the soldiers in the trenches, at the 
fronts and in the battle fields suffered from during World War I. Despite his short life, 
his poems describing the carnage and brutality of the battles are read and studied 
widely. Dulce et decorum est is Owen’s probably the most popular poem and the title 
is ironically abbreviated from Horace’s words ‘Dulce et decorum est pro patria mori’ 
which can be translated into English as ‘It is glorious and sweet to die for your 
country.’ Mehmet Akif Ersoy is the poet of the Turkish National Anthem and a large 
volume of 7 books titled Safahat as well as some other poems. To the Martyrs of 
Canakkale is one of the epic-heroic poems he dedicated to Ottoman/Turkish soldiers 
who fought in Canakkale- Dardanelles-Gallipoli, a huge fleet and army comprised of 
French, British, ANZAC (Australia and New Zealand Army Corps) as well as soldiers 
recruited from the British colonies in the sub-continent and from the French colonies 
in Africa.  
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1. WORLD WAR I AND MEMORIES OF THE COMBATANTS  

World War I was the second bloodiest war in the history of mankind which 
raged the world for four years between the two camps of the Allied Powers 
comprising the British Empire, the Russian Empire, France, Belgium, Japan and many 
other countries and the Central Powers including the Ottoman Empire, the German 
Empire, the Austro-Hungarian Empire and Bulgaria. Millions of men were mobilized 
during the war and when the war ended with the victory of the Allied Powers, both 
camps suffered millions of causalities including the civilians. Apart from the social, 
political and economical consequences of the war, the human kind witnessed atrocities 
on an unprecedented scale due to technologically developed warfare. Williams (2014) 
states 

the First World War was the first major conflict in which mechanized weaponry made 
mass killing possible on a scale that must have rendered any individual acts of heroism 
virtually meaningless. The sheer industrial magnitude of the operation meant that giving 
significance to the routine atrocity and suffering all around was unprecedentedly hard. 
The shock was not the physical danger or degradation itself, but the mixture of a 
protracted stalemate and an uninterrupted production line of technologically crafted 
killing. (p.42) 

Chemical weapons, particularly mustard gas proved the most sinister and mortal 
weapon of the war which “violated the codes of military conduct, treated men as 
vermin, and inflicted appalling injuries, including blindness, lung-damage, and 
gruesome lingering deaths” (Saunders, 2008, p.62). During the war, physical injuries 
amounted to 40,000 amputations and 272,000 serious cases in Britain (Ferguson as 
cited in Borsay, 2015, p.501) and Turkish casualties only in Dardanelles-Gallipoli rose 
to 208,022 (Mütercimler, 2006, p.660). Besides, some soldiers on both camps 
inevitably began to be troubled with “odd physical symptoms including disorientation, 
mutism, deafness, blindness, amnesia, paralysis, and so on, without any visible 
physical injuries. These wounds were thought to be caused by brain damage due to the 
force of exploding shells” (Lusty, p.204).  

The memories of the people who fought in the World War I including Owen 
himself shed light on the condition of the trenches, battle fields and the soldiers’ 
psychological and physical condition. Owen was one of the “combatants [who] were 
always aware of the causalities at the immediate level, and had to find ways of living 
with such awareness” (Parfitt as cited in Gullubag, 2013, p.85). A comparison of the 
memories of the soldiers who fought at WW I helps visualize the horrific battles and 
thus comprehend Ersoy’s and Owen’s poems better. Liman von Sanders, the German 
commander of the Turkish troops in Dardanelles-Gallipoli, says that the condition of 
the Turkish soldiers he inspected before the battles was pitiful as even the soldiers in 
the ceremony company were wearing torn boots, some of them were bare-footed, and 
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they seemed too weak to walk (own translation, Martı, 2003, pp.284-285). Owen also 
voices similar experiences and observations in the trenches and at the front as he 
writes in his letters to his relatives. In Letter 486 to his brother, Owen writes how they  

marched, about 10 miles, up to the front and there the men had to dig trenches in ground 
like granite:-the same men, or rather the survivors of them, who 2 days before had been 
holding the advanced posts!! The shells were wonderfully few, and we all reached 
‘Home’ about 2 in the morning. They can all march back from the line somehow, I say 
march, but of course there is no Left-Right-Left, and we got on miserably slowly, 
because some of the men could not wear boots, but wound their puttees round their 
frost-bitten feet. (as cited in Rivers, 2014, p.28) 

Mehmet Fasih, who fought in Canakkale-Dardanelles-Gallipoli as an army 
officer, narrates the horrible condition of a trench after a shell explosion as he saw the 
remains of six dismembered soldiers whose chests and arms were the color of ivory as 
they bleeded profusely, whose complexions were unidentifiable, whose calves were 
burned and whose legs were purplish with the stench of putrefaction around (own 
translation, Culcu, 1997, p.73). Munim Mustafa, a reserve officer, informs that the 
officers and the conscripts who were coming out of the trenches in which they fought 
for some time to be replaced by another battalion were all shabbily dressed, looked 
extremely tired and pale with their blood-stained and dusty coats on their back (own 
translation, Martı, 2003, p.428). In another letter dated 16 January 1917 to his mother, 
Letter 480, Owen also points out the traumatic and devastating experiences of the 
soldiers in the trenches:   

We had a march of 3 miles over shelled road then nearly 3 along a flooded trench … the 
ground was not mud, not sloppy mud, but an octopus of sucking clay, 3,4,and 5 feet 
deep … High explosives were dropping all around out[side], and machine guns 
spluttered every few minutes. But it was so dark that even the German flares did not 
reveal us … we reached the dug-out … In the Platoon on my left the sentries over the 
dug-out were blown to nothing … I kept my own sentries half way down the stairs 
during the more terrific bombardment. In spite of this one lad was blown down and I am 
afraid, blinded (as cited in Hibberd, 1974, p.62).   

2. REFLECTIONS OF WORLD WAR I IN OWEN’S AND ERSOY’S 
POEMS 

Owen’s poem is set in France where the British army is facing the German 
troops in 1917-1918 but in to the Martyrs of Canakkale Ersoy writes about the Turkish 
soldiers in 1915 in Canakkale-Dardanelles-Gallipoli resisting the invasion of the allied 
forces. Ersoy wrote to the Martyrs of Canakkale in a train station, El-muazzam, on the 
Damascus-Medina railroad as he was travelling with Esref Sencer Kuşçubaşı to 
negotiate with the rebel tribes with the intense excitement of the news that the battle 
was over with the defeat of the alliance and triumph of the Turkish forces (Güneş, 
2008). Owen must have written Dulce et Decorum est some time between July and 
November 1917 during his stay in Craiglockhart military hospital in Edinburgh with a 
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diagnosis of shellshock (Hibberd, 1974, pp.15, 26). Owen takes the troops going back 
and the horrible death of one common soldier due to mustard gas as his subject in 
Dulce et decorum est with an “anti-heroic reading of the First World War” (Williams, 
2014, p.42) while Ersoy writes about the Turkish soldiers fighting in Gallipoli 
collectively.  

Both Ersoy and Owen wrote matter-of-fact accounts of the battles of World War 
I in their poems and they are among the poets who “realistically represent the brutal, 
unrelenting deaths of millions of men … [and] horror of modern war” (Jackson, 2011, 
p.168). Ersoy underlines at the very beginning of the poem that huge armies and 
strong navies of the Europeans are attacking to invade a small Turkish land like 
rapacious wild animals out of their cages and gaols. In the following lines, Ersoy 
identifies that the enemy troops are coming from many different continents and 
climates including Australia, Canada, and India. Ersoy also condemns and blames the 
soldiers of different races who are allegedly to bring civilization. Although they are 
disguised as civilized representatives of the 20th Century behind their beautiful masks 
they are indeed destructive, blood-thirsty, ravenous and perfidious unashamedly. 
According to Taş (2008), his denunciation of Western/European civilization should 
not be taken as a thorough criticism of every value associated with Western/European 
civilization but rather as a reflection of Ersoy’s reaction to the invasion and military 
power of the European armies (p.434). Karaca (2008) and Çetin (2009) underline 
Ersoy’s denunciation of the brutality of the European Civilization and their 
imperialistic agenda although they both agree that Ersoy does not reject science and 
technology produced by the said countries. 

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?  
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, 
-Tepeden yol bularak geçmek için 
Marmara'ya- 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 
Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı!" 
Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, 
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi! 
 
Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı 
beşer, 
Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.  
Yedi iklîmi cihânın duruyor karşında,  
Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada! 

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk; 
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk. 
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne 
belâ... 
Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ! 
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl, 
Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle sefîl, 
Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına; 
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.  
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz... 
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz. 
Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb, 
Öyle müthiş ki: eder her biri bir mülkü harâb. 
(Ersoy, 1937, p.335) 

 

On the other hand, Owen “came to repudiate the war, he bitterly condemned … 
slaughter … carnage he witnessed” (Musil, 1986, p.50). Therefore, Owen does not 
mention any enemy troops or specify the nationalities of the enemies the speaker’s 
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troops are facing. Apparently his focus is on his comrades who are afflicted with 
physical problems of diseases, fatigue, blindness, deafness, and lameness due to 
shrapnels raining down from the sky. The infantrymen are “at their physical and 
mental limits” (Jackson, 2011, p.170), their uniforms are torn and they have lost their 
boots but Owen does not denounce or decry the enemy troops.  

Bent double, like old beggars under sacks,   
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,   
Till on the haunting flares we turned our backs   
And towards our distant rest began to trudge.   
Men marched asleep. Many had lost their boots   
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;   
Drunk with fatigue; deaf even to the hoots  
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind. 

(Owen as cited in Hibberd, 1974, p.79)  

Obviously, the soldiers “exist on the boundary between unconsciousness and 
consciousness … (artillery shells) drop behind them unnoticed by their “deaf” ears” 
(Jackson, 2011, p.171). Owen, in the rest of the poem, describes an attack of mustard 
gas and its immediate effect on one of the soldiers who is unable to put on his gas 
mask on time while all the others are scurrying for cover. 

Gas! Gas! Quick, boys! –  An ecstasy of 
fumbling,   
Fitting the clumsy helmets just in time;   
But someone still was yelling out and 
stumbling,   
And flound'ring like a man in fire or lime . . .   
Dim, through the misty panes and thick green 
light,   
As under a green sea, I saw him drowning.  
In all my dreams, before my helpless sight,   
He plunges at me, guttering, choking, 
drowning.  

If in some smothering dreams you too could 
pace   
Behind the wagon that we flung him in,   
And watch the white eyes writhing in his face,   
His hanging face, like a devil's sick of sin;   
If you could hear, at every jolt, the blood   
Come gargling from the froth-corrupted 
lungs,   
Obscene as cancer, bitter as the cud  
Of vile, incurable sores on innocent tongues,   

(Owen as cited in Hibberd, 1974, p.79)

 

The soldier dies of “asphyxiation from the acutely explosive development of 
noncardiac pulmonary edema following a mustard gas attack” (Stillman 2011, p.484). 
In other words, the soldier is subjected to the poison gas which corrupts lungs, tongue, 
and face immediately and “dies in a state of excess. The blood, froth, cancer, and 
“cuds” of “incurable sores” on his own body reflect the war’s flood of shells, bullets, 
gas, and bayonets” (Jackson, 2011, p.172). While the gassed soldier is drowning, the 
speaker is watching desperately but this incident develops into a trauma which will not 
“go away, but keeps recurring” (Saunders 62) and haunting him as nightmares, which 
“is the climax of the poem’s tendency” (Hughes, 2006, p.164). The extreme conditions 
of the battle do not allow a proper funeral and the dead soldier is dumped into a 
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wagon. As Jackson (2011) clarifies, “though dead, the man still appears to suffer since 
his ‘white eyes’ continue to ‘writh[e] in his face.’ Like the soldiers who march in their 
sleep, who must work beyond their physical limitations, the man seems to endure pain 
even after he has died” (p.171).   

Ersoy exposes very realistic battle scenes with emotional intensity in the 
following lines where the enemy armies and navies are using every available weapon 
to crush the Turkish defense and to invade the Turkish land. Their airplanes, artillery, 
rifles, grenades, explosive mines, battle ships create a hellish battle scene where 
hundreds of Turkish soldiers are killed with incessant and intensive volley of shells, 
bullets, bombs and cannon balls. Constant aerial, naval and artillery bombardment 
shake and rock the trenches like an earthquake, churn the defenses like a volcano, 
sweep the troops like a flood and scorch the soldiers with thunders and lightings of 
fire. The overwhelming advanced weaponry of the imposing fleet which seems 
undefeatable inflicts high casualties, serious injuries, and deadly wounds on the bosom 
of the Turkish soldiers and shatters their bodies. Despite being outgunned and 
outnumbered by the evident supremacy of the enemy, the Turkish soldiers defend their 
lines with heroic resistance and absolute determination. When amphibious landing 
begins, Turkish soldiers do not retreat or surrender. They fight like lions in a different 
manner from the “bent double … knock-kneed” soldiers in Dulce et Decorum Est and 
these brave soldiers make supreme sacrifice in defense of their country, their flag and 
their honor. 

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı; 
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı; 
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; 
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. 
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam, 
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam. 
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; 
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer... 
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, 
ayak, 
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak. 
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller, 
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller. 
Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere, 
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.  
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler... 
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler! 

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; 
Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman? 
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? 
Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm. 
 
Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler, 
Beşerin azmini tevkîf edemez sun'u beşer; 
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi; 
"O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi. 
Âsım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek: 
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek. 
 
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... 
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, 
Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor,  
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 
(Ersoy, 1937, p.335) 

 

After describing the destructive effect of the war, Ersoy, in the rest of the poem, 
does not fall in despair. On the contrary, he exalts the Turkish martyrs who fall in the 
battle and celebrates their struggle with an Islamic tone and motifs as he is a devout 
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Muslim who believes that the unity of Islam will be secured with the rescue of Turkey 
from invaders. Indeed, in his poetry, Ersoy refuses racist and ethnic nationalism and 
he supports Islam community and panIslamism (Çetişli, 2008, p.419; Duran and 
Sakin, 2008, p.348; Parlatır, 2008, p.427); however, Duran and Sakin (2008) and Taş 
(2008, p.25) also argue that Ersoy refuses a passive resignation to fate and that Ersoy 
defends to work hard and to defy the occupation (p.349). So Ersoy addresses to the 
martyrs to tell them that their spilled blood will save the Unity of Islam as their heroic 
acts have gained the appraisal of the ancestors as they have fought as gloriously as the 
lions of Prophet Mohammad who fought the Battle of Badr against the heretics. 
Therefore, Ersoy states, the martyrs deserve to have Grand Kaaba erected as their 
tombstone to pay tribute. However Ersoy admits that even if he covers the martyr’s 
tomb with stars and clouds, and even if he watches his tomb day and night, he will not 
have managed to give due credit to him because the martyr repelled the attack of the 
crusaders and smashed the chains of despair seizing and suffocating Islam and thus 
gained even the respect of Saladin and Kilij Arslan, two commanders who fought and 
defeated the crusaders in the 12th and in the late 10th and 11th Centuries. So Ersoy 
finalizes his poem with his conviction that the martyr does not need a grave because 
the prophet Mohammad will be welcoming him at the gate of Paradise. 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!   
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i... 
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın. 
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb... 
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb. 
"Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına; 
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namiyle, 
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle; 
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,  
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan; 
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına, 
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, 
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 

Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem; 
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... 
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.  
 
Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini, 
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i, 
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... 
Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât, 
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... 
 
Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, 
Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber. 
(Ersoy, 1937, p.335) 
 

 

Here, the most significant difference between Ersoy’s outlook in the poem with 
Owen’s is seen because in shark contrast to Ersoy, Owen concludes that fighting and 
battles are so devastating, so fierce, so bloody that young men’s lives are wasted and 
wars are futile. Unlike “many war poets of the time … [who] liked to describe soldiers 
as Christ-figures, dying that others might live … [which] was a consolation often 
given to bereaved people that their son had died for others” (Hibberd, 1974, 
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p.36),Owen “attempts to upset the civilian stomach” as he considers and describes war 
as “human catastrophe” (Hibberd, 1974, p.39) and “soldiers’ reduced state” (Hughes, 
2006, p.164).  

My friend, you would not tell with such high zest  
To children ardent for some desperate glory,   
The old Lie; Dulce et Decorum est   
Pro patria mori. (Owen as cited in Hibberd, 1974, p.79) 

To conclude, both Owen and Ersoy epitomize the horrors of World War I with 
their realistic reflections of World War I in their poetry as they mirror the tragedies, 
adversities, sufferings, and physical, mental and spiritual infirmities caused by the 
trench wars in World War I and about the misuse and abuse of the technology lethally. 
Owen has evidently come to the point of decrying and condemning all wars due to the 
atrocities, indiscriminate violence and bloodshed he personally observed during the 
battles he fought. In contrast to Owen’s deprecatory attitude to wars, Ersoy takes a 
different stance as he glorifies the Turkish soldiers’ bravery, gallantry, patriotism and 
sacrifices during the battles in Canakkale-Dardanelles-Gallipoli. In regard of the fact 
that the Turkish soldiers are defending their country from the European aggression, 
invasion and a new “crusade”, Ersoy rationalizes and justifies the battles the Turkish 
troops are fighting and he also elevates the Turkish soldiers as heroes, lions, and 
martyrs with strong Islamic motifs.  
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ÖZET 

Geleneksel edebiyattan modern edebiyata geçiş konu düzleminde en çok insan ve 
madde ilişkisi bağlamında dikkat çekmektedir. Madde egemenliğine baş kaldıran 
güçlü kahramanın yerini modern edebiyatta aynı olgu altında ezilen insan figürü 
almıştır. Birey tandanslı ele alınan bu konu aynı zamanda toplumsal bir yozlaşmayı da 
yansıtmaktadır. 

Alman edebiyat tarihinde natüralizme karşı akımların ortaya çıktığı dönemde eser 
üretmiş olan Richard Dehmel’in (1863-1920) yapıtları Yeni Romantizm-Yeni 
Klasisizm akımlarının özelliklerini göstermekle birlikte modern edebiyatın tipik 
kahraman özelliklerini de yansıtmaktadır. Madde egemenliği altında ezilen ve toplum 
dejenerasyonu karşısında çıkmaza giren karakterlerin varoluşsal sorunları Dehmel’in 
1917 yılında yayınlanmış olan “İnsan Dostları” (Menschenfteunde) eserinde olduğu 
gibi diğer eserlerinin de ana konusunu oluşturmaktadır. Somut-soyut ilişkisi 
bağlamında akıl ve bedeni denge düzleminde bir ideal olarak satır aralarında ele alan 
yazar manadan soyutlanmış madde olgusunun trajedisini adeta modern çağın bir 
hastalığı gibi “İnsan Dostları” eserinde işlemiştir. 

Türk tiyatrosunun Cumhuriyet dönemi temsilcilerinden olan Cevat Fehmi Başkut 
(1905-1971) 40’lı yılların Türkiye’sinin en popüler konularından olan madde 
egemenliği, paranın ilahlaştırılması neticesinde toplumdaki ahlak bozulması ve 
gayrimeşruluğun artmasını eserlerinin başat konusu haline getirmiştir. 1962 yılında ilk 
defa İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenmiş olan “Göç” oyununda kent yapısının 
insanların taşradan büyük şehre akın etmesi neticesinde nasıl deforme olduğu, madde 
egemenliğinin toplumsal yapıyı nasıl yozlaştırdığı bağlamında trajikomik bir tarzda 
anlatılmaktadır.  

Dehmel ve Başkut’un ele alınan bu eserlerinde toplumsal yapının insan ve madde 
ilişkisinden doğrudan etkilendiği karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.     

Anahtar Kelimeler: : Madde, sosyokültürel yapı, toplum eleştirisi, geleneksel ve 
modern edebiyat, edebi kahraman.  

SOZIOKULTURELLE REFLEXIONEN DER MATERIALEN EINFLÜSSE IN 
DEN SPIELEN “MENSCHENFREUNDE” VON RICHARD DEHMEL UND 

“UMZUG” (GÖÇ) VON CEVAT FEHMI BAŞKUT. 

Im Betracht des Übergangs von der traditionellen zum modernen Literatur ist auf der 
thematischen Ebene die Beziehung zwischen Mensch und Materie besonders auffällig. 
An die Stelle des mächtigen Helden, der eine Gegenwehr zur Materie leistet, tretet in 
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der modernen Literaturauffassung die leidende Figur von der gleichen Begebenheit 
hervor. Dieses Thema, in dem das Individuum nicht ins Zentrum platziert ist, 
reflektiert gleichzeitig eine Entartung der Gesellschaft.  

Die Werke von Richard Dehmel (1863-1920), die in der Zeitabschnitt der 
Gegenbewegungen zum Naturalismus geschrieben wurden, zeigen neben der 
neuromantischen und neuklassischen Merkmale die typischen 
Charakterbesonderheiten der modernen Literatur. Die existenziellen Probleme der 
Helden unter materieller Last und gesellschaftlicher Abnormität werden in seinem 
Werk “Die Menschenfreunde” (1917), wie auch in seinen anderen Werken, als 
Hauptthema behandelt. Der Autor, der das Verstand und den Körper auf der Ebene der 
abstrakt-konkret Beziehung zwischen seinen Zeilen platziert, behandelt in 
“Menschenfreunde” die Tragik der Abstrahierung des inhaltlichen Wertes von der 
Materie quasi als eine Krankheit seiner Zeit.  

Cevat Fehmi Başkut (1905-1971), ein Vertreter des Türkischen Theaters in der 
Epoche der Türkischen Republik, hat die populären Themen der vierziger Jahre wie 
die Herrschaft der Materie, die Entartung der Gesellschaft wegen des Vergötterung 
des Geldes und die Gesetzwidrigkeit das Hauptthema seiner Werke gemacht. In 
seinem Werk “Umzug” (Göç), das im Jahre 1962 zum erstenmal auf der Istanbul 
Stadttheater vorgeführt wurde, behandelt er auf tragikomischer weise die Deformation 
der Stadtkonstitution wegen der Strom der Menschen von der Provinz zur Großstadt 
auf der Ebene der Entartung der gesellschaftlichen Normen wegen der Hochschätzung 
der Materie. 

In dieser Studie wird die unmittelbare Einwirkung der Mensch-Materie Beziehung auf 
die Gesellschaftkonstruktion im Rahmen der Werke von Dehmel und Başkut 
vergleichend untersucht. 

Schlüsselwörter: Materie, soziokulturelle Struktur, Gesellschaftskritik, traditionelle 
und moderne Literatur, literarisches Held. 

GİRİŞ 

20. yüzyılın başlarına kadar edebiyat somut olayların yansıtıldığı ve genellikle 
kahramanların başından geçen rasyonel serüvenlerin anlatıldığı sanatsal bir yazın 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu edebiyat anlayışı okur düzleminde zaman zaman 
anlamsızlıklar içerse de genellikle katartik ve mimetik bağlamda dış dünyaya yabancı 
olmayan, rasyonel ve sağlam bir adalet anlayışını yansıtmaktaydı. Çünkü kurgu ve 
kronoloji okurun takip etmekte zorlanmadığı, nesnel, determinist, başı-sonu kapalı, 
güçlü bir anlatıcının güvencesi altında bir aktarım ile gerçekleşiyordu. Ancak bilim ve 
teknolojideki muazzam gelişmeler neticesinde insanı maddeselliğin yönlendirmeye 
başladığı yeni “değerlerin” ortaya çıktığı bambaşka bir dünya ile karşılaşmaktayız 
(bkz. Ecevit 2001: 33-35). Yıldız Ecevit bu dünyayı şöyle tarif ediyor: 

“Ana ereğin kazanmak/para/prestij/çıkar olduğu bu yeni değerler düzeyinde insancıl 
ölçütler, giderek saldırganlaşan bir maddeler evreninde etkisiz kalmakta, arkaik/naif bir 
görünüm almaktaydı. Yaşamın odağına madde egemenliğinin bir karabasan gibi 
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çöktüğü bu ortamda emperyalist yönelimler, dünyanın dört bir yanına paranın/gücün 
bayrağını dikmekteydi.” (Ecevit 2001: 34) 

İnsanın anlamsızlaşması, giderek değerini kaybetmesi anlamına gelen bu durum 
karşısında gerek edebiyat eserlerinin kahramanları, gerekse okur artık dünyaya 
yabancılaşmış, mimetik algı ve yansımalar ise insan zihninde groteskleşmiştir. Dünya 
üzerinde gerçekleşen ve kuşkusuz insanı doğrudan etkileyen bilimsel, kültürel ve 
teknolojik olayların sanatı, dolayısıyla edebiyatı etkilememesi düşünülemez. 20. 
Yüzyılın başlarından altmışlı yıllara kadar maddenin içi boşaltılarak insana egemen bir 
güç haline getirilmesini birçok edebiyat eserinde olduğu gibi Alman edebiyat tarihinde 
önemli bir yere sahip olan Richard Dehmel’in (1863-1920) ve Türk edebiyatının 
önemli yazarlarından Cevat Fehmi Başkut’un (1942-1970) eserlerinde de görmekteyiz. 

1. RICHARD DEHMEL’İN EDEBİ KİŞİLİĞİ

Natüralizme karşı akımlardan olan Yeni Romantizm-Yeni Klasisizm çizgisinde
eser üretmiş olan Richard Dehmel (1863-1920) bir korucunun oğlu olarak Wendisch-
Hermsdorf kasabasında dünyaya gelmiştir. Berlin ve Leipzig’de felsefe tahsili yapmış 
olan Dehmel bu dönemde yazarlar çevresinden arkadaşlıklar kurmuştur. Daha sonra 
gönüllü olarak I. Dünya Savaşına katılmıştır. Şairliği yanında tiyatro eserleri de 
kaleme almış olan yazar üstün bir dil ve melodi yeteneğine sahiptir (bkz. Aytaç 1990: 
106-107, Frenzel 1981: 494). Dehmel’in dünya görüşünün ve buna bağlı olarak sanat 
anlayışının temeli insan ve akla odaklanmaktadır. Bireyin ve buna bağlı olarak 
insanlığın gelişmesindeki aklın önemini karşılıklı bir dengeye dayandırmıştır. Bu 
dengeyi Elisabeth Frenzel şöyle ifade eder: “Der Mensch soll die Sinne nicht knechten, 
aber auch nicht Knecht der Sinne sein” (İnsan aklını köleleştirmemelidir, fakat aklının 
kölesi de olmamalıdır) (Frenzel 1981: 494). Hebbel ve Nietzsche’nin etkisinde kalmış 
olan Dehmel dengeli ve güçlü bir insanlığın aynı zamanda toplumsal hassasiyetin 
oluşması için çaba göstermiştir. Özellikle kavga-sevgi ve keyif-vazife ikilemleri 
düşünce şiirlerinin derin yapısını teşkil etmektedir. Toplumsal merhamet amacıyla ruh 
ve dürtü ekseninde yeni yaşam biçimleri arayışında olan yazar eserlerinde insanın 
sömürülmesine karşı koymaktadır (bkz. Bortenschlager 1986: 361). Bunun için 
eserlerinde öncelikle madde egemenliği altında ezilen insan karakterlerine yer 
vermiştir.

2. CEVAT FEHMİ BAŞKUT’UN EDEBİ KİŞİLİĞİ

Türk tiyatrosunun Cumhuriyet Dönemi temsilcilerinden biri olan Cevat Fehmi 
Başkut (1942-1970) oyun yazarlığımızın geliştiği kırklı yıllarda verimliliğinin en 
önemli dönemini yaşamıştır. Ankara Devlet Konservatuarı’nın ilk mezunlarını 
vermesiyle bu gelişime katkıda bulunan Reşat Nuri Güntekin, Necip Fazıl Kısakürek 
ve Faruk Nafız Çamlıbel’in yanı sıra Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Kutsi Tecer, Oktay 
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Rıfat, Necati Cumalı ve Cevat Fehmi Başkut gibi yazarların da oyunları 
sahnelenmiştir. Bunların dışında Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu tarihine geçmiş 
olan birçok yazarın parlaması bu döneme rastlamaktadır. Bu yazarların en çok işlediği 
konular “toplumdaki etik yozlaşma, özellikle İstanbul’da karanlık yollardan zengin 
olmuş bir kesimin züppeliği, sorumsuzluğu, vurgunculuğa elverişli ortamlarda yapılan 
yolsuzluklar”dır (Şener 2007: 195). Başkut 1942-1970 yılları arasında İstanbul Şehir 
Tiyatrosu’nda 21 oyununun sahnelenmesiyle dönemin en popüler yazarlarından biri 
olmuştur. Gazetecilik mesleğinin getirdikleriyle toplumun genel sorunlarını seyircinin 
anlayabileceği şekle ustalıkla sokabilmiş, kolay anlaşılabilecek formda kurgulamıştır.  

“Bu oyunlarda halkın siyaset oyunlarına, parti çekişmelerine, yönetim 
bozukluklarına, her çeşit ticari yolsuzluğa, vurgunculuğa, çıkarcılığa, 
görgüsüzlüğe karşı tepkisi, ahlak kaygısı, kötüye karşı öfkesi, ezilene karşı 
merhameti, iyiye karşı sevgi ve hayranlığı dile gelir” (Şener 2007: 195).  

Toplumsal aksaklıklara kayıtsız kalmayan bir yazar olan Başkut adalet, ticaret 
ve siyaset ilkelerine uymayan her türlü meseleyi eserlerinde amansızca eleştirmiştir. 
Mekân ve çevre olarak İstanbul’u, yani kendisinin de aşina olduğu bir çevreyi tercih 
etmiş ve insanların günlük yaşantılarını anlatmıştır. Fakat bunu yaparken sübjektif bir 
düşünceden ziyade kitle psikolojisinin etkisinde kalmıştır. (Şener 2016: 5-10) Bunun 
sonucunda toplumsal yaşamın dengesizleşerek namuslu insanların fakirleşmesi, 
vurguncuların ise zenginleşmesi, “Paydos”, “Soygun”, “Ölen Hangisi”, “Harputta Bir 
Amerikalı”, “Tablodaki Adam” ve “Sana Rey Vermiyorum” oyunlarında olduğu gibi 
1962’de kaleme alınmış olan “Göç”te de ana konu olarak ele alınmıştır. 

3. RICHARD DEHMEL’İN “İNSAN DOSTLARI” 
(MENSCHENFREUNDE) OYUNUNDA MADDE EGEMENLİĞİNİN 
SOSYOKÜLTÜREL YANSIMALARI 

Richard Dehmel’in 1917 yılında yayınlanmış olan “İnsan Dostları” (Die 
Menschenfreunde) başlıklı üç perdelik oyunu maddi zenginliğin toplumun gerek alt, 
gerekse üst tabakalarında, hatta yakın insan ilişkilerinde ne derece yönlendirici bir 
fonksiyona sahip olduğunu trajik olarak yorumlayabileceğimiz anlatım ve kurguyla 
aktarmaktadır. 

Eserin başkahramanı olan 50 yaşındaki Christian Wach kendisine halası/teyzesi 
Brigitte’den kalmış olan mirastan dolayı oldukça hatırı sayılır bir servete sahip 
olmuştur. Christian bu sayede zengin olmuş fakat hayatını pintilik derecesinde bir 
tasarrufla ve yardım derneklerine yaptığı cömert bağışlarla sürdürmektedir. Bu 
yardımlardan dolayı toplum tarafından insan dostu olarak adlandırılmıştır.  

Oyunun ilk perdesinin başında Christian’ın 50. Doğum günü münasebetiyle 
belediye başkanı ve mütevelli heyeti Grossherzog adına ona bir nişan takdim ederler. 
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Bu esnada İnsan Dostları derneğini kuracaklarını Christian’ın da bu derneğin onur 
üyesi olacağını bildirirler (İnsan Dostları: 17-18). Christian toplumun alt tabakasından 
olduğu gibi bu örnekten de anlaşılacağı üzere üst-yönetici-bürokrat kesimden de 
hürmet gösterilip onurlandırılması onun maddi anlamda sahip olduklarından 
kaynaklanmaktadır. Onun söz konusu olan nişan ile onurlandırılmasının sebebi yeni 
kurulacak olan derneğe yardım etmesini sağlamaktır. Richard Dehmel’in bu 
kurgusuyla toplumun temel dinamiklerinden biri olan yardımlaşmayı maddi çıkar 
sağlama eylemiyle özdeşleştirdiği anlaşılmaktadır.  

Eserin bir diğer önemli kahramanı Justus Wach’tır. Justus Christian’ın 
kuzenidir, kriminal büroda komiserdir. Ona mirastan hiç bir şey verilmemiştir ve 
bundan dolayı Christian’a içten içe büyük bir öfke duymaktadır. Justus’un bu öfkesi 
özünde tamamen parasal sebeplerden kaynaklanmaktadır. Mesleğinin sağlamış olduğu 
imkanlardan yararlanarak Christian’dan intikam almak ister. Christian’ın mirasa 
konması ile ilgili yaptığı incelemeler neticesinde eline bir mektup geçer. Bu mektup 
halası Brigitte’nin ölümünden beş hafta önce bir kimya fabrikasından yüksek oranda 
zehir ihtiva eden bir ilacın siparişi ile ilgilidir. Justus Christian’ın halası Brigitteyi 
zehirlediğini düşünür (İnsan Dostları: 24-25). Christian Justus’a bu konunun 
aralarında kalması için para teklif eder. Fakat Justus intikam duygusuyla doludur, onu 
tutuklar. Bu durum Christian için savaşın başladığı anlamına gelir (İnsan Dostları: 31-
37). Eserin birinci perdesi Christian’ın tutuklanmasıyla sona erer. Özellikle 
Christian’ın Justus’a susması ve kendisini tutuklamaması için rüşvet dâhil birçok ikna 
yöntemini denemesi seyircinin/okuyucunun onun suçluluğuna dair inancını 
arttırmaktadır. Bütün bunlar onun sahip olduğu servetinden dolayı başına gelmiştir ve 
o unun farkındadır. Bundan dolayı evinde asılı olan halasının portresine yönelerek 
“Vampir” diye bağırır (İnsan Dostları: 39). Çünkü başına ne geldiyse halasından 
kendisine kalmış olan mirastan dolayı gelmiştir.  

Christian beklenenin aksine mahkemede berat eder. Ona göre berat etmesinin 
sebebi yine sahip olduğu serveti yani maddi gücüdür. Hizmetçisi Anne ile olan 
diyalog bunu göstermektedir:     

“Christian: İyi yürekli Anne, sen insanları hep kendin gibi görüyorsun. Onlar 
benim paramın önünde onursuzca eğiliyorlar/sürünüyorlar; aslında benim 
derdim onları sevindiriyor.  

Anne: Hayır, hayır, bunu Herr Justus’a duyduğuz nefretten dolayı 
söylüyorsunuz. Siz oy birliğiyle berat ettiniz ya. 

Christian: Evet, ellerinde ispat olmadığı için. Devlet zararı karşısında merhamet 
gösterdikleri için. Meşhur İnsan Dostuna gününü göstermek istedikleri için: biz 
şimdi senin gerçek yüzünü tanıdık, ama biz senin gibi insanlık dışı bir varlık 
değiliz, senden yapmış olduğun iyiliklerin hesabını soracağız (der gibi). Ben 
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onların gözünde bir haydudum! Bunu anlamadığımı mı zannettin?”3 (İnsan 
Dostları: 43) 

Christian’ın berat etmesinin bir başka sebebi de belediye başkanının şu sözlerinden 
anlaşılmaktadır:  

“Yetki sahibi çevrelerden hiç kimse sizin insan sevgisi dolu faaliyetleriniz 
karşısında başka bir sonuç beklemiyordu zaten, yasalar emrettiği için yapılmak 
zorunda kalınan halanızın çürümüş cesedinden geri kalanları inceletmek sadece 
bir formaliteydi elbette. Zaten daha en başından beri herkesin, en azından akıl 
sahibi olanların, artık geriye herhangi bir zehir kırıntısının bile kalamadığı 
malumuydu –yani tabi ki asıl demek istediğim: zaten bulunması/olması 
mümkün değil.”(İnsan Dostları: 49) 

 Bu alıntılardan da anlaşılacağı gibi Christian toplum içinde imtiyazlı bir yere 
sahiptir. Sahip olduğu para onu her konuda ayrıcalıklı kılmaktadır. İşlemiş olma 
ihtimali olan bir cinayet bile örtbas edilebilmekte, böylelikle maddi bir gelir kaynağı 
olarak görülen bir insan adeta köleleştirilmekte ve kendilerine bağımlı hale 
getirilmektedir. Christian’ın, daha doğrusu serveti karşısında eğilen insanlar onu bu 
davranışlarıyla ve imalı konuşmalarıyla aslında satır aralarında tehdit ve şantaj dolu 
göndermelerde bulunmaktadırlar. Etrafındaki insanların çoğu genel toplumsal ahlak ve 
normlar çerçevesinde savunduklarını söyleseler de asıl sebebin kişisel çıkar ve 
menfaat olduğu anlaşılmaktadır. Kriminal büro komiseri olan Justus’un Christian’a 
karşı duyduğu nefret onun berat etmesiyle korkunç bir düzeye ulaşmıştır (bkz. İnsan 
Dostları: 70). Justus’un bu nefreti toplumsal veya mesleki kaygılardan ziyade kişisel 
ego ve ezikliğinden kaynaklandığı eserin genel bağlamından anlaşılabilmektedir.  

 Eserin üçüncü perdesi ömrünün çok fazla kalmadığını tahmin eden Christian’ın 
mirasını paylaştırmasıyla başlar. En büyük payı kendisine her zaman sadık olan, 
mütevazı bir hayat süren, onun için en fazla kaygılanan ve saf bir dindar olan Anne’ye 
bırakmak ister. Vasiyetini bu şekilde hazırlamıştır. Çünkü Christian hayatı boyunca 
ikiyüzlü insanlarla muhatap kalmıştır. Hayat onu yıpratmıştır. Bir bürokratla olan şu 
konuşması aslında onun hayat tecrübesini ve insanların maskelerle olan yaşantıları 
karşısında duyduğu çaresizliği göstermektedir: 

“Christian von Wach: Artık bana sıkıntı veremez, (gülümseyerek) işim bitti. 
(Ciddiyetle) Ekselansları, bir şey sormak istiyorum sadece: ölmek üzere olan 
birisine dolaysız bir cevap verebilirmisiniz? 

Bakan: Bir insanın imkânları dâhilindeyse (neden olmasın). 

3Richard Dehmel’in “Menschenfreunde” oyunundan yapılmış olan alıntılar tarafımdan Türkçeye çevrilmiştir. 
 

44 

                                                            



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Christian von Wach: Neden bir alçak olduğuna inanılan insana iltifatlar 
yağdırılır? Ben neden arkasında tiksinmenin var olduğu merhamet çehreleriyle 
cezalandırılıyorum? 

Bakan: Saygınlık hiçbir zaman şahsa değil, insanın hizmet ettiği işin 
kendisinedir. […] 

Christian von Wach: Yani biz hepimiz iyilik uğruna kavgada birbirimize 
kötülük yapmaya mı mahkumuz!? 

Bakan: Eğer mesele bunu gerektiriyorsa- Her zaferin kurbanları vardır- 

Christian von Wach: Öyleyse kahraman ile suçlu/cani arasındaki sınır nedir? 
Başkalarını kurban etme hakkını bize ney veriyor? 

Bakan: Elbette kendimizi feda etmeye mahkûm eden neyse o. (Ayağa kalkarak) 
Eğer iç sesimiz/vicdanımız derse ki o da dünyanın hükmünü soracak değildir. 

Christian von Wach: Teşekkür ederim sayın ekselansları.”(İnsan Dostları: 84-
85) 

Christian ile bakan arasında geçen bu konuşma maddesel çıkarın toplumsal 
normları ne derece deforme ettiğini ve insan ilişkilerini nasıl samimiyetsizleştirdiğini 
göstermektedir. Artık buna dayanamayan Christian eserin sonunda bir kalp krizi 
sonucu ölür. 

4. CEVAT FEHMİ BAŞKUT’UN “GÖÇ” OYUNUNDA MADDE 
EGEMENLİĞİNİN SOSYOKÜLTÜREL YANSIMALARI 

Cevat Fehmi Başkut’a ait tiyatro eseri sosyolojik bir vaka olan büyük şehre 
göçü ele almaktadır. Aynı zamanda kent yaşamına maddi problemlerden dolayı uyum 
sağlayamayan insanların İstanbul’dan taşraya göç etmek zorunda kalmaları da ele 
alınmıştır. Kentten taşraya göç etmeye en büyük sebep olarak İstanbul’a yerleşen 
köylüler kapıcı Hüseyin prototipinde gösterilmiştir.  Eserin başkahramanı olan 
Hüseyin Şişli’de bir apartmanın kapıcısıdır. Hüseyin bu işini icra ederken kendisine 
maddi menfaat sağlayan her şeyi mubah saymaktadır. Bu uğurda toplumun genel 
ahlak normlarını da sinsi bir şekilde kendi lehine kamufle etmektedir.  

Oyunun birinci perdesinin başında İstanbul’a yerleşmek isteyen taşralı bir 
tüccar kapıcı Hüseyin’in çalıştığı apartmana gelir ve ona kiralık bir dairenin olup 
olmadığını sorar. Kapıcı Hüseyin kararlı bir şekilde “yok arkadaşım” (Göç: 8) diyerek 
kestirip atar. Fakat aralarındaki konuşma şöyle ilerler: 

“Taşralı Tüccar: Rezil olduk sokaklarda sürünüp dururuz. Çoluk çocuk otel 
köşelerinde kaldılar. Ev yok… Bana bak hemşehri, bana bu apartmanda bir kat 
bulurmusun? Kirasında değilim. Hoşuma gitti burası. Sana ayrıca helalinden 
500 kağıt vereceğim, 1000 kağıt vereceğim. Var mı boş kat? 
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Hüseyin: Yok ya arkadaşım, yok demek de doğru değil hani… Bakarsın 
oluverir. Büyük apartman bu… Yığınla kiracı var. Hep gelirler, giderler. Sen 
bana iki üç gün sonra uğrayıver hele… Olmazsa bir çaresine bakacağız 
arkadaşım. Bin kâğıt vereceğim mi dedin?”    (Göç: 9) 

Kapıcı Hüseyin’in karakterini çok iyi anlatan bu alıntı onun eserde para için 
yapamayacağı bir şeyin olmadığının ilk göstergesidir. Hüseyin taşralı tüccarın 
kendisine teklif ettiği parayı alabilmek için çalıştığı apartmanda bir dairenin boşalması 
için her türlü entrikayı yapar. Eserin temel kurgusu onun bu eylemini gerçekleştirmek 
için yaptığı icraatlara dayanmaktadır. Bununla ilgili yanına işi öğrenmek için köyden 
gelen yeğeni Ahmet’e söyledikleri planını gerçekleştirmek için ilk icraatıdır:  

“Ahmet: (Kapıcı odasından çıkarak) Amca 10 numara zili çalıyor. 

Hüseyin: Kulak asma, çalsın varsın.  

Ahmet: Ama amca, bir saattir hep çalıyor.  

Hüseyin: Çalsın dokunma keyfine… Borç ile yaşayan insanlardan adama hayır 
gelir mi ki? Kasaba borç, bakkala borç, sebzeciye borç, sütçüye borç… 
Dolandırıcı bunlar. Büyük şehirde yaşamak kolay mı? Hem para olmasın hem 
de Şişli’nin göbeğinde apartmanda otur. İki kiraları birikti bunların. Bey emekli 
maaşına ilave iş arıyormuş da bulamıyormuş. Kriz varmış çünkü. Öyle avareye 
kim iş verir? […] Bana bak yeğenim, 3 numara, 4 numara, 8 numara, 10 numara 
bir de 15 numara zil çaldı mıydı gitmeyeceksin. Kontratolarda öyle şey yok, biz 
kapıcı olduysak bakkaldan sirke ile peynir almağa olmadık. Biz buranın 
muhafazasına, inzibatına, şerefine, namusunu korumaya memuruz, anladın mı? 
Bu apartmanda kanunlar, nizamlar tatbik edilir. Kimse nizamlardan dışarı 
çıkamaz. Çünkü karakol bunları bizden sorar. Emekli, emekli senin 
anlayacağın, bunların çoğu. Paraları kendilerine yetmiyor ki, bize versinler. Bak 
1 numara ile 5 numara, bir de 6 numara çağırdımıydı hemen koşacaksın. Neme 
lazım gönülleri gani, elleri açıktır. Ha, 7 numarayı da unutma… Belediyede 
memurdur, üstüne varma herifin, 2 numara, 9 numara, 13 numara çağırınca elin 
boşsa gidersin. Zil çalan 11 numara veya 14 numara ise gitsen de olur gitmesen 
de. Anladın mı?” (Göç: 10-11) 

Görüldüğü gibi Hüseyin apartman sakinlerine maddi durumlarından 
kaynaklanan toplumsal statülerine göre hizmet vermektedir. Bundan dolayı maddi 
durumu iyi olanlara yani kendisine bahşiş/avanta verenlere iyi, diğerlerine kötü 
davranmaktadır. Bu davranışını da ulvi bir amaca dayandırmaya çalışarak da 
ahlaksızlığını maskelemektedir. Ona göre o sadece apartmanın kapıcısı değil aynı 
zamanda asayiş ve namusundan sorumlu bir memurudur adeta. Fakat buna karşılık 
apartman sakinlerini isimleriyle değil, daire numaralarıyla statülerine göre 
sınıflandırması onlara verdiği gerçek değeri göstermektedir. Çünkü ona göre daire 
sakinlerinin kişilikleri önemli değildir. Onlar onun için sadece bir numaradan ibarettir. 
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Kapıcı Hüseyin’in kendisine biçmiş olduğu vazifelerden birisi de apartman 
sakinlerinden istihbarat toplamaktır. Bununla ilgili her türlü dedikoduyu, önyargıyı ve 
doğruları maniple etmeyi mubah sayar. Apartmanın bir dairesinde hizmetçi olarak 
çalışan saf ve temiz yürekli Ayşe ile arasında şöyle bir konuşma geçer: 

“Hüseyin: 7 numara, 14 numara, 15 numara sizde toplanmadılar mı? 

Ayşe: Toplandılar. 

Hüseyin: Peki ne konuştular? 

Ayşe: Ne konuşacaklar canım, pahalılıktan, yokluktan… 

Hüseyin: Bak bak… Doğru söyle kız, muhalefetten falan hiç bahsetmediler mi? 

Ayşe: Ben öyle şey duymadım. 

Hüseyin: Mutlaka hükümetin aleyhinde bulunmuşlardır. 

Ayşe: Yok valla öyle şeyler konuşmadılar. 

Hüseyin: Peki ne diye toplanmışlar? 

Ayşe: Allah Allah, komşu değil mi bunlar? Birbirlerine gidip geliyorlar. Kahve 
içtiler, tavla oynadılar.  

Hüseyin: Canım bunların topu gayrımemnun.  

Ayşe: Valla bunu da demediler.  

Hüseyin: Demezler demezler ama onlar yine gayrımemnundurlar. 
Gayrımemnun ne dek? Hükümeti devirmek için plan kuran azılı muhalif 
demek… Sen anlamazsın. 

Ayşe: onun orasını bilmem gayrı. Ama sana nakledecek hiçbir kelam etmediler. 

Hüseyin: Elbet bir gün ederler. Peki, sizin katta veya aşağı katlarda hiç mi 
vukuat yok? Kim kimin karısını kızını ayartmağa çalışıyor, kim ne sattı, kim ne 
aldı, kavga eden falan da mı yok? 

Ayşe: Yok. 

Hüseyin: Olunca haber ver. Bak gözünü aç ha… Sonra gözünü patlatırım.  

Ayşe: Ama Hüseyin efendi… 

Hüseyin: Böyle söylerim ama, sen esah sanma. Ben sana kıyamam. Hüseyin 
gurban olsun sana. (Yanına yaklaşmak ister kız kaçar) 

Ayşe: İşim acele, kusura bakma Hüseyin efendi. 

Hüseyin: Kız gel buraya (Ayşe çıkar) Gitti…”(Göç: 17-19) 
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Kapıcı Hüseyin bu gibi dedikodu ve entrikalarla apartman sakinlerinin 
zaaflarını kendisine gelir kaynağı yapmaktadır. Bu uğurda tehdit, ihbar, şantaj, taciz, 
din istismarcılığı, kaçak sigara satışı ve tefecilik gibi ahlak dışı davranışlarda 
bulunarak her türlü amacına ulaşabilmektedir. Fakat bunları yaparken ahlaki söylemler 
hiçbir zaman dilinden eksik olmaz. Birkaç örnek vermek gerekirse: “Ben 20 senelik 
kapıcıyım. 20 senedir namusum ve şerefim için yaşarım. Bana yalancı demek kanun ve 
nizamlara hakaret olur.” (Göç: 39), “Kimin ne söylemeğe hakkı var. Devletin kanun 
ve nizamları var. Ben nizamlardan dışarı çıkmam, kıl kadar ayrılmam. Bu apartman 
kanun ve nizam apartmanıdır.” (Göç: 55).  

Cevat Fehmi Başkut kapıcı Hüseyin karakterinden hareketle İstanbul’daki ahlak 
yozlaşmasını bir prototip yaratarak başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Yazarın bu 
tiplemeden hareketle aslında toplumun genel yapısına işaret ettiğini düşünmek yanlış 
olmayacaktır. Bunun sonucunda İstanbul’un toplumsal olarak nasıl dejenere olduğu ve 
yaşamın nasıl zorlaştığı eserin birçok yerinde dile getirilmiştir. Örneğin apartman 
sakinlerinden biri olan Vefa ile onu tıraş etmeye gelen berber Salih arasındaki şu 
diyalog bu durumun anlaşılması için verilebilir: 

“Salih: Duyuyorum, eski müşterilerim “Salih’in de dükkânı bozuldu” 
diyorlarmış. Hakları var, benim dükkân da bozuldu. Zaten büyük kısmı 
Bursa’ya, Balıkesir’e, Bandırma’ya daha başka, daha uzak yerlere göç 
etmişlerdi. Çünkü İstanbul artık yaşanmaz hale geldi. 

Vefa: Doğru, İstanbul artık yaşanmaz oldu. Bu şehrin insanları bile değiştiler. 
Bu gün Sultanahmet’ten bindim otobüs her zamankinden daha kalabalıktı. 
Oturanlar hep genç genç çocuklar, genç kızlardı. Ayaktakilerse hep yaşlılar, alil 
ve sarsak ihtiyarlar. İnan bana Salih Efendi, ayağa kalkıp yerimi ihtiyar bir 
hanıma veren içlerinden bir ben oldum. İhtiyar hanım diyorsam, benim yaşımı 
da biliyorsun, 60’ın üstünde.” (Göç: 59) 

Bunun dışında eserde İstanbul’un toplumsal yozlaşmasını anlatan birçok pasaj 
mevcuttur. Örneğin uzun zamandan beri kapıcı Hüseyin’in çalıştığı apartmanda 
yöneticilik yapan eski sağlık görevlisi emekli Rauf’un kapıcının şantajlarından 
bıkması üzerine (Hüseyin onun maaşına zam yapmadığı takdirde ek iş olarak evlere 
iğne yapmaya gittiğini polise ihbar etmekle tehdit eder) İstanbul hakkında şu 
serzenişte bulunur: 

“İstanbul, otuz kırk sene evvelki İstanbul mu? Nerede bu şehrin eski efendi, 
çelebi halkı? Ne oldular? Nerede bu şehrin eski sükûneti? Nerede o terbiyeli, 
insaflı esnafı? Nerede her derdinize koşan komşular? Nerede her bir beş on 
yoksul aileye bakan eski zenginler? Nerede fakirin fakirliğini bilmesi, orta 
hallinin mevcuda kanaat etmesi? Nerede aile terbiyesi, sokak terbiyesi? 
Küçüğün büyüğe, yaşlıya hürmet etmesi? Nerede eski mahalleler, eski evler? 
Nerede o hava?” (Göç: 76-77)      
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Rauf Beyin İstanbul ile ilgili bu serzenişinin temelinde Kapıcı Hüseyin 
karakterinden hareketle düşünüldüğünde kuşkusuz insanların aç gözlülüğü 
yatmaktadır. İnsanların iyilik ve ahlak maskeleri arkasında maddi çıkar sağlamak için 
her türlü entrikayı doğru saymalarıdır. Bunun neticesinde toplumsal yaşam alanı artık 
adeta engebelerle dolu tuzaklı bir mayın tarlası gibidir.   

SONUÇ VE KARŞILAŞTIRMA 

Richard Dehmel’in dünya görüşü ve sanat anlayışı insan ve toplum odaklı bir 
ahlak anlayışına dayanmaktadır. Bu anlayıştan dolayı insan ve akıl ilişkisini dengeye 
dayanan toplumsal bir norm olarak kabul etmiştir. Toplum orijinli bir hassasiyetten 
kaynaklanan bu ideal Dehmel’i insanın sömürülmediği yeni yaşam biçimleri arayışına 
yönlendirmiştir. Bunun için eserlerinde madde egemenliği altında ezilen insanların 
ısdıraplarını ve bunun toplumsal normlara olan yansımalarını ele almıştır. Dehmel’in 
toplumsal yozlaşmayla ilgili bu endişecini Cevat Fehmi Başkut’ta da benzer bir 
şekilde görmekteyiz. Karanlık yollardan zengin olma, görgüsüzlük ve züppelik 
motifleri ekseninde toplumdaki bozulmayı eserlerinin başat konusu yapan Başkut 
oyunlarında halkın anlayabileceği bir sadelikle kötüye karşı tepkisini ve ezilene karşı 
merhametini dile getirmiştir. Her iki yazar da maddenin insanı köleleştirdiği 
gerçeğinden hareketle toplumsal bir felaketi eserlerinde işlemişlerdir. 

Yazılış tarihleri bakımından aralarında 45 yıl gibi oldukça büyük bir zaman 
dilimi olmasına rağmen Dehmel’in “İnsan Dostları” (1917) ve Başkut’un “Göç” 
(1962) oyunları insanın madde egemenliği altında ezilmesini merkezi bir konuma 
yerleştiren modern edebiyatın özelliklerini göstermektedirler. Her iki eserde de yasa 
dışı, baskı, şantaj ve karanlık yollarla gelir, menfaat ve saygınlık elde etmenin 
toplumsal değerleri nasıl tahrip ettiği anlatılmaktadır. Ayrıca her iki yapıt da şaibeli 
yollardan zengin olduğu insanlar tarafından bilinmesine rağmen yine de itibar edilen 
karakterler işlenerek toplumdaki yozlaşma ele alınmıştır.  

“İnsan Dostları” ve “Göç” oyunlarını ortak bir düzlemde buluşturan bir başka 
husus ise eserlerde söz konusu edilen kesimlerdeki toplumsal statüleri belirleyen 
kriterlerdedir. Her iki eserde de insanlar arasındaki statü etik değerler çerçevesinde 
değil, maddesel güç bağlamında belirlenmektedir. İnsanlara sahip oldukları paraya ve 
aldığı bahşişe/avantaya göre değer veren kapıcı Hüseyin ile milyoner Christian’ın 
etrafında onun cömert bağışlar yapması için dolanan insanlar arasında temelde hiçbir 
farklılık yoktur. Bu çalışmada ele alınan yapıtlarda insanların süreci değersizleştirerek 
amacı itibarlaştırmaları eleştirilmektedir. Dehmel ve Başkut böylelikle toplumsal bir 
hastalığa göndermede bulunarak insanın merkeze yerleştirildiği, etik normların 
belirleyici olduğu ve toplumların ortak kültür değerlerinin çıkar uğruna dejenere 
edilmediği ideal bir toplum anlayışına işaret etmişlerdir.  
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ABSTRACT 
Throughout the long history, India has drawn attention by both Western and Eastern World. It 
has been regarded as a  symbol of voyage of discovery towards the outside World as well as 
the inner World by both the European and Eastern travellers, thinkers, writers and artist. In the 
West, the first European to suggest India as a foundational element of World culture was 
Johann Gottfried Herder with the book Ideas toward a Philosophy of the History of Humankind 
(Ideen zu einer Philosophie der Geschicte der Menschheit, 1783). Pierre Loti set about mystic 
wisdom in the subcontinent in the very early of twentieth century. Herman Hesse left for a 
similar tour in 1911 and Herman Kayserling began his famous World travel from India in 
1912. E.M. Forster , on the other hand departed for the first of his three journeys to India. In 
the Eastern World,  elBiruni was one of the first travellers to India whose travelogue Tahkik u 
ma li’l –Hind  (Exploration on India) or  Tahkîk-i Hind , in short, finished in 1030, is regarded 
as one of the first works to  establish the foundations of Hindology. Following the premises, 
our aim in this paper is to study the image of India in the works of two writes of twentieth 
century-the British writer E.M. Forster as a Western  writer and the Turkish writer Halide Edip, 
as an Eastern one. The paper is based on but not limited to A Passage to India by E.M. Forster 
and Inside India by Halide Edip. 

Keywords: E.M. Forster, India, Halide Edip, Inside India 

INTRODUCTION 

E. M. Forster’s A Passage to India, is essentially a novel which deals with India 
fromthe perspective  of British rule, and that by focusing on princely state, it  offers no 
chance of examining  the problems of British rule as directed from the great 
metropolitan centres of the country. To understand India is of the most significant 
point of A Passage to India. The three Indians who are studied as individuals and 
complicated characters in the Indian fiigures are Aziz, Godbole and Fielding. Forster 
was concerning was concerning himself with Indian affairs for half a century, and 
continaully revising his judgements in the light of new evidence. In certain respects he 
was very shrewd indeed. He understood, as few have done, the kind of tone needed in 
dealing with members of a civilisation which while ‘backward’ in terms of 
administration  and technological achievements, was far in advance of the West in 
other respects. Describing the state and sense of civilization in India, Forster maintains 
that: Civilization strays about like a ghost here, revisiting the ruins of empire, and is to 
be found not in great works of art or mighty deeds, but in the gestures well-bred 
Indians make when they sit or lie down. Fielding, who had dressed up in native 
costume, learnt from his excessive awkwardness in it that all his motions were 
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makeshifts, whereas when the Nawab Bahadur stretched out his hand for food or 
Nureddin applauded a song, something beautiful had been accomplished which needed 
no development. This restfulness of gesture—it is the Peace that passeth 
Understanding, after all, it is the social equivalent of Yoga. When the whirring of 
action ceases, it becomes visible, and reveals a civilization which the West can disturb 
but will never acquire. The hand stretches out for ever, the lifted knee has the eternity 
though not the sadness of the grave. Aziz was full of civilization this evening, 
complete, dignified, rather hard, and it was with diffidence that the other said: “Yes, 
certainly you must let off Miss Quested easily. She must pay all your costs, that is 
only fair, but do not treat her like a conquered enemy.”(Forster 2005:261) The Empire  
was going to be lost whatever happened and most people on the spot had grasped that 
long before. Forster’s point was that with a different kind of attitude the lost might 
have been transformed into greater gain for both sides. The British Empire  could not 
have been  retained, but it might have been ‘ a different institution’. The domination  
of an entire sub-continent by such small group of people  was an extra ordinary feat 
and that total relaxation  of grip might well have meant  that the British would have 
been forced to leave the country much earlier. Forster himself  recognised by 1921 that 
the position  had deterioriated  beyond hope of  recovery on that score, and could only 
hop efor a change of mind  that might  minimise its effects. And it is likely that in this 
at least  he himself achieved some success that his attitudes, as conveyed  not only 
through his novel, but through his journalism of subsequent years, helped to prepare 
the ground  or the final cession  of England power as it took place, by which that 
power had been built and exercised, and the need for a graceful retreat.  

One of main subjects with which E. M. Forster engaged during mature years of 
authorship has been  his search for an interpretation of India. According to evidence 
avavilable from his early pieces on India, this seems to have been a clear purpose for 
him, which he has  pursued throughout all his fictional and non-fictional writings 
about India. In an early article about India he looks at the subject in perspective, and 
writes: 

India has reached the English imagination by different routes. To the stay-at-
home of the eighteenth centry ‘India’ menat southern India, a land of coal-black 
heathen, and tropical vegetation, wherein elephants ttrumpeted an Little Hnry 
converted his Bearer. Becky Sharp dreamt of such an India when Jos Sedly first met 
her virgin gaze, but Jos came fronm Bengal really; the centre of interst had already 
shifted from the extreme South. During the nineteenth century it moved up to the 
Imperial cities of Delhi and Agra, and another India, less fantastic but more intersting, 
dawned upon the stay-at-home. Sleeman-that noble and fascinatinfg writer!-rambled 
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with him through the states of Bundelkhund and the Kingdaom of Dudh[Oudh]: Tod 
led him into the chivalrous deserts of Rajputana… 

After the Mutiny and the reanference from John Company to the Crown…the 
new type of official…was harder worked; les independent, and less in touch with the 
Indian socially…Such a man was not likely to waste his time in interpreting India to 
the stay-at home…So it followed that our conceptions of the land grew more sterile. 
The glamour of the alod nabobs and missionaries had göne, the kindly light of Tod 
and Sleeman had gone also. Our guides now were often Anglo-Indian ladies, and their 
theme of disaster of intermarriage; that disaster obssessed with and obssess 
them.(Forster 1915: 7) 

In A Passage to India, however, he found a much larger and more complex 
form for what had happened. The richness of this novel is such, in fact, that, that it can 
be read in three quite different  ways, according to the character whose experince  is 
made central. Those who seek in the novel primarily a statement about British rule in 
India, are likely to see Fielding as the hero, as he tries to make sense and organisation 
from awhat is essentially a chaotic situtaion. For them, the point of the novel lies with 
the dearth of Fieldings in India; it is primarily a  statement  of sceptisim  and 
disillusion. 

For those who concern themselves with the emotional impact of India upon a 
sensitive person, on the other hand, Mrs Moore moves to the centre of the scene. Her 
nightmare experience in the marabar Caves and her subsequent become crucial events 
in the novel, as demonstrating the impotence of Western values against the great and 
unorganisable  facts of the sub-continent. Her experience becomess, in fact, allegorical 
of the brekdownn of nineteen century reliance upon cultivation of human affection 
when faced with the horror of the First World War. 

For those who share Forster’s deep-rooted and abiding Romanticicsm, finally, 
the true heroine of the novel is Adela. Her desire to see something of the real India is 
perhaps callow; but it is she who, by her response to the beauty of the naked punka –
wallah in the court-room and by her truth to that response, breaks into the unrealities 
of the trial and points the way to amore genuine relationship between English and 
Indians than any that is actively rendered in the book. For a moment wee see Forster 
still grasping for an overarching  perfection, however much that dream must 
subsequently be dwarfed.  

Forster regards  the issue between India and British Imperialism as a 
dispassionate case and in spite of rejecting the empire, he did not condemn the British 
Empire outright. (Das 1975: 24) 
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Halide Edip, at the beginning of her book Inside India explains her motivation 
for writing the book: Inside India, as she puts, is an exception in that it deals with 
some accounts of a country in such a way as to go far beyond personal impressions 
which had never been attempted in her literary life. She accounts for this shift as 
follows: Firstly, Halide Edip could penetrate India and Indians life easily as she had 
been Muslim and been welcomed  by Indians as well. Secondly in order to abide by a 
promise to late Dr. Ansari who invited her to India that she would write a book. Halide 
Edip was affected by the openmided of the Ibndians in discussing their problems. Far 
from being normative  Edip wrote her impressions in a subjective way as she saw and  
believed to be true. Thirdly before  her journey to India, she read Alberuni’s book on 
India which was written in the tenth century. She praised Alberuni’s book as one of 
the best accounts of India’s social, scientific and intellectual situation for the the time 
being. (Edip1937 [2002]: 4) 

Inside India is virtually not known as a standard reference book in terms of 
Indian history and nationalism. The reason for negligence is largely due to our 
dependence on Western way of thinking and intellectual conventions and orientalist 
representation of India. 

In her book Halide Edip deals with India through different aspects from 
everyday life, independence movements to political leaders and cultural problems of 
the country. Methodogically, she studies India and Indian institutions not as a singl 
entity on its own since she had been in India as a result of an invitation which means 
she was to give  comparative  assessment of invitation.  

Thus  in almost any case, both India and Turkey stand side by side in her 
accounts. Rather  than interested in representation of India, she tries to analyse the 
diverse identity of country. Based on historical and sociological insights, her vision of 
India consists of its social, political and cultural milieu. As she maintained in the 
Praface, the conclusions she reached are open to criticism as they may both be true or 
false according to Indian’s own views regarding themselves. 

1.  POLITICAL SITUATION IN INDIA 

In her opinion, Indians had to live under the conditions in India as colonized 
people. Halide Edip believes that in India nationalism outweighed the solidarity of 
Muslim nations for Khilafat and Khilafat would have been omitted from Indian public 
and public agenda if  Britain had granted dominion status to India. (Edip 1937 [2002]: 
228)  She provides the evidence for the inclination of Indians towards commitment to 
the country’s interests rather than Islamic concerns. She argues that socialism has 
gained ground among the young people an student in political parties and institutions. 
(Edip 1937 [2002]: 228) She appreciates ‘Jamia men’ –academicians-  for producing 
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an amalgam of Indian nationhood and Islamic identity. She supports Jamia for their 
idealism, intellectual pursuits and a simple life which based on work. Edip’s analysis 
of Congress Muslim remains to be utmost importance since, as almost no writer, 
Indian or Western, has focused on a detailed description of Congress Muslims. (Edip 
1937 [2002]: 228)   

1. KHILAFAT 

The time Halide Edip was in India, the Khilafat had already been abolished but 
the arguments and repercussions about it had not been diminidhes in India yet. Indians 
had obstinately resisted and criticized Turkey’s transformation under the reign of  M. 
K. Pasha and Khilafat Working Committee withdrew the title “ The Sword of Islam” 
earlier granted on the glorious hero. M. Kemal took place at the very core of 
demonology of the Indian Khilafatists. He is no longer regarded as a defender of his 
people, but rather as someone betrayed Muslims and Islam. Frustrated by the 
abolishment of Khilafat in Turkey, Indians fell into confusion about the fate of Islam 
in Turkey and Islam in Turkey and India. For example, Mohammad Iqbal, who did not 
comply with the Turkish inclination of Westernization and secularism and the 
separation of secularism, also, beliieved that the universal meaning of Khilafat was 
workable in the golden era of Islamic civilization but now  proved to be an 
impediment which result in conflicts among indepent Muslim countries. 

2. COLONIALISM 

Halide Edip throughout the book abstained from absolute criticism of the 
British rule in India. She maintains that motives of imperialists are as mixed as other 
human motives. They are never totally idealistic nor totally materialistic. (Edip 1937 
[2002]: 23)   

The White men, according to her, had extra ordinary back bone. Not only 
coloured men, even wild beasts, succumbed before their strength. They alone were 
invulnerable  against the Powers of the unseen. They moulded their own fate, and 
walked the path they wished. 

Only once they taken unawares, said Mrs Percy, my governess, though that time 
it was complete. She called it the ‘Mutiny’. Only that oncehad that immutablepattern 
changed. The intermediate masses had flooded the scene and had got the better of their 
invulnerable rulers. The description she gave might have come from the Old 
Testament. The motive-as she told me- was strange. All this awesome upheavel was 
due to the objection of some Indians to pig’s flesh and fat. The people had risen, not 
because of tyranny or oppression, but because they were made to touch the accursed 
swine –flesh by their masters. (Edip 1937 [2002]: 6)  Halide Edip underestimate the 
mutiny of Indians bears the  implication that Indians were indifferent to torture or 
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deprived of the human rights which paves the way their country’s invasion by the 
White men instead of the British rule. 

As regarding the the place of India in fiction she thinks that  it began with 
Rudyard Kipling. Never had genius captured animal life ith such truth, though the 
form was fanciful; and no other land, ancient or modern, was such a home for animals. 
They lived their lives s animals should; yet they made one realize the oneness of all 
life on earth. (Edip 1937 [2002]: 6)  However she never comments on Kipling’s image 
of Indians.My previous  glimpses had made me  believe impossible that any Indian 
should take his destiny in his own hands and defy both natüre and  unseen forces. 
(Edip 1937 [2002]: 7)   

The forefront  is politics, which is not different from other countries; but the 
lever which regulates politics is different. Whether it is a religion of sectarian order, or 
anti dogmatic,  it still is religion. (Edip 1937 [2002]: 10-11)   

3. EAST AND WEST IN HALIDE EDIP 

Halide Edip contends that the East was prevailed by the Western imperialism 
owing to its inability to organise its material and social life, an argument which is 
compatible with the general tendency of Eastern and Western thinkers.  Pan-İslamism 
in India was not in the main political. With the vast majority of Indian Moslems its 
appeal was purely religious. And thus a discussion of Pan-Islamism inevitably leads to 
a discussion of religion, and to the second charge disillusioned Indian against the 
Turks. But why should they [The Turks] have renounced their religion, their culture, 
indeed, everything that was distinctive and unique, and forced upon themselves an 
alien culture and way of life that can never, perhaps, become peculiarly their own?   

Her lectures caused remarkable debate. Although some disagreed with her, 
Iqbal on the other hand, disagreed with her particularly on her definition  of eastern 
and western cultures on the ground that the Western culture cannot be based on only 
‘matter’ and neither Eastern culture ebe characterised by  her self –orientalisation of 
the Orient. 

The whole English adventure in India was based on economic expansion. And it 
stands to reason that the conquest of the vast sub-continent was made by a commercial 
company. Yet it would be wrong on the part of the materialist historian to say that it 
was that and nothing else. Prestige and glory must have played a great part in it. If the 
Capitalist in England provided the motive and expense once, the soldiers and 
administrators had to play their part- a far more difficult one. It is doubtful whether, 
without daring English youth who had to spend their superfluous energy, without the 
unusual ability of the administrator, the venture could have been possible or endured. 
Yet from the military point of view no empire has been more easily conquered. It was 
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not the conquering which was so difficult, it was the ability to hold it and change it to 
the degree the English have. And English genius was evidence in the way it handled 
existing realities in order to establish its rule. And one of the existing realities was the 
Hindu-Muslem friction. (Edip 1937 [2002]: 244)   

CONCLUSION 

The main points in E.M. Forster’s and Halide Edip’s accounts were as follows: 
The Indian non- Coooperation and their struggle for independence had to be taken into 
consideration and recognized as a real requirement against the British. In Forster’s 
opinion the dissolution of British Empire and for Halide the dissolution of both of 
them that is the British Empire and India is indispensable. But an agreement between 
both of these writers on the continuation of the British rule in India can be account for 
their common ground. 
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ÖZET 

Büyülü gerçekçilik özellikle yirminci yüzyılda Latin Amerika’da şekillenip gelişen ancak 
henüz tam olarak sınırları çizilemeyen bir kavramdır. Bu akıma ait eserlerde gerçek ve gerçek 
dışının bir arada yer alması kurgu kişileri tarafından olağanmış gibi karşılanır. Türk edebiyatı 
için oldukça yeni sayılabilecek bu yaklaşıma dâhil edebileceğimiz eserlerden biri Nazlı Eray’ın 
Rüya Yolcusu romanıdır. Rüya Yolcusu, yazarın son romanlarından biridir. Roman, yazar-
anlatıcının anılarını, yaşanmışlıklarını, aşklarını ve ölümleri büyülü gerçekçilik akımına uygun 
biçimde sunar. Rüya Yolcusu’nda Metin And’ın Protokol Caddesi’ndeki evi, Marilyn 
Monroe’nun Los Angeles’taki villası ve CurzioMalaparte’ninCapri’deki yalnızlığı anlatan evi 
otobiyografi unsuru olarak romanda bir araya getirilir. Anlatıcının ölümünden yirmi yıl sonra 
dayısını görmesi, Elvis ve Priscilla aşkı gerçek mekânlarda gerçekleştirilir. Büyülü gerçekçilik 
akımına özgü yapılardan yararlanılarak olağanüstü niteliklere büründürülen karakterler, olay 
örgüsü ve motiflerin yer aldığı bu roman, edebiyatımızda yenilikçi bir eser olarak yerini 
almıştır.Bu çalışmada, söz konusu eserdeki büyülü gerçekçi niteliklerin ayırt edilmesinde 
Wendy B. Faris tarafından önerilen beş ana ve sekiz ikincil özellik temel alınacaktır. Bununla 
birlikte, büyülü gerçekçilik akımının belirgin niteliklerinin romanda yansıyan öğeleri ve buna 
bağlı olarak biçemsel tercihler de incelenecektir. 

Anahtar sözcükler: Büyülü Gerçekçilik, Fantastik Edebiyat, Nazlı Eray, Rüya Yolcusu, 
Roman. 

THE REFLECTIONS OF MAGICAL REALISM IN NAZLI ERAY’S NOVEL 
“RÜYA YOLCUSU” 

ABSTRACT 

Magical realism is an influence that started to spread in 20th century in Latin America but 
hasn’t completed its full development yet. In the works of this movement, the coexistence of 
real and fictional elements is typically accepted by the narrator as usual occurrences. Nazlı 
Eray’s novel RüyaYolcusu is among the pieces of work that are affected by this very recent 
movement in Turkish literature. This novel presents narrator’s memories, experiences in life; 
love and death in the effect of magical realism. In Rüya Yolcusu, the house in Metin And’s 
Protokol Caddesi, Marilyn Monroe’s villa in Los Angeles and the house that symbolizes 
loneliness in Curzio Malaparte’s Capri are brought together as an element of autobiography. 
The fact that the narrator saw his uncle 20 years after his death and love between Elvis and 
Priscilla are fictionalized in real contexts. This novel consisting of the characters, the story arc 
and design under the effect of magical realism movement is presented in Turkish literature as a 
modernist piece of work.In the present study, the mentioned influence is analyzed in terms of 
the five primary and the nine secondary characteristics of magical realist fiction proposed by 
Wendy B. Faris. Besides, the reflections of the main qualities of the relevant literary movement 
in the aforementioned novel will be analyzed in parallel with the consequent stylistic 
preferences. 

Keywords: Magical Realism, Fantastic Literature, NazlıEray, RüyaYolcusu, Novel. 
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GİRİŞ 

Nazlı Eray’ın 2015 yılında yayımlanan Rüya Yolcusu adlı eseri, kitabın 
kapağında roman, iç sayfasında ise anı/roman olarak nitelendirilen ve postmodern 
anlatıların karakteristik bir özelliği olan melez bir türün ürünüdür. Nazlı Eray, kitap 
hakkında “Belgesel bellek diyorum bu türe, çünkü bunlar bellek, belge. Rüya Yolcusu, 
bir roman, otobiyografi, belgesel bellek arası bir şey” (Dünyanın Öyküsü, Nisan 
Mayıs 2016, sayı 14, söyleşi: Nurdane Özdemir Sağkan) değerlendirmesini 
yapmaktadır.  

Rüya Yolcusu, yazarın hayatından ilginç, farklı, sıra dışı kesitleri ve anıları bir 
araya getiren otobiyografik özelliklerin ağırlıkta olduğu bir romandır. İnsanın, 
gördüğü rüyalar ve kurduğu hayallerle bir bütün olduğu gerçeğinden hareket eden 
yazar, kendi düşlerini de bu anı parçaları arasına serpiştirir. Roman, Nazlı Eray’ın 
kendi hayatından olduğu kadar çevresindeki insanların da hayatlarından izler taşır. 
Gerçek hayatların ve tarihî şahsiyetlerin hayatlarını da içerdiği için eser aynı zamanda 
biyografik bir özellik de gösterir. Yazar, kitabın adının Rüya Yolcusu olması 
dolayısıyla okurlara şu bilgiyi de verir: “Rüya Yolcusu deyince bunu sadece bir rüya, 
bir hayal zannetmeyin. Çünkü Rüya Yolcusu’nun yüzde doksan dokuzu gerçek, 
yaşanmış tarihi olaylar, gerçek kişiler. Belki bütün bu dünyanın, hafif böyle anestezili 
bir şekilde, bir rüyada hatırlanışı gibi. Rüya Yolcusu’nu böyle tarif edebilirim. Bütün 
bu dünyanın şu anda yaşadığımız dünyanın, savaşların, diktatörlerin, onların hepsi var 
Rüya Yolcusu’nda…” (Dünyanın Öyküsü, Nisan Mayıs 2016, sayı 14, söyleşi: 
Nurdane Özdemir Sağkan) 

Birbirinden çok farklı zaman, mekân ve insanların yer aldığı roman, insan 
zihninin düşünce-anımsama-düşleme süreçlerini kronolojik olarak takip ettiği 
gerçeğinden hareket ederek dağınık ve karmaşık bir yapıda ilerler. Bazı bölümler 
tekrar edilerek, eserin anlamsal bütünlüğü sağlanmaya çalışılır. Gerek bu tekrar eden 
parçalar gerekse bölüm başlıkları olaylar arasındaki geçişleri ve bağlantıları sağlar. 
Eserde karmaşık bir panorama halinde anlatılan anılara düşler, rüyalar ve büyülü 
gerçekçilik eşlik eder. Romandaki büyü, eşyalarla, fotoğraflarla, nesnelerin içinde 
yaşayan anı parçalarıyla ve düşsel varlıklarla sağlanır. Nazlı Eray’ın hayatına bir 
şekilde giren pek çok kişi bu anılarda yerini alır. 

Nazlı Eray, çocukluğunun geçtiği en güzel, en çok huzur ve mutluluk veren 
evlere, mekânlara ve sevdiklerini hatırlatan eşyalara ayrı bir önem verir. Bunlar 
arasında babaannesinin Kızıltoprak’taki ahşap köşkü, çocukluğunun geçtiği, büyük bir 
bahçenin içinde, eski güzel zamanları babaannenin varlığında sürdüren bir mekândır. 
Yazar, mutfağında gül reçellerinin kaynadığı, puf böreklerinin açıldığı bu köşkte, 
akşamları babaannesinden büyülü masallar dinlediğini anlatır. Babaannesinin uzak 
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doğu ve egzotik ülkeleri anlattığı masalların gerçeğiyle yazar, yıllar sonra Hawaii 
adaları gezisinde karşılaşır. 

Babaannesine göre Hızır, köşkte merdivenin altındaki kileri un, şeker, yağ gibi 
neye ihtiyaç varsa onları bereketiyle doldurur. Yazar-anlatıcı, Hızır’ı takım elbiseli bir 
adam olarak görür ve onunla pek çok geziye çıkar. Özellikle düşsel bir dünyaya 
geçeceği zaman yanında mutlaka Hızır vardır. Romanda Hızır, anı veya hikâyeyi 
büyülü gerçekçiliğe taşıyan bir araç olarak kullanılır. Anlatıcı, zaman zaman Hızır’la 
konuşur. Kilerdeki çuvalın içinden Hızır’la birlikte birden LasVegas’a geçerler. Yazar, 
vefat eden tiyatro profesörü eşi Metin And’ın ürkütücü maskeler ve kurukafa 
şeklindeki gece lambası gibi eşyalarla gotik bir roman mekânına benzeyen evindeki 
kitaplıktan seçtiği bir kitabın içinden çıkan bir notla farklı zaman ve mekâna geçiş 
yapar.  

İstiklâl Caddesi ve Şişhane de anlatıcının çocukluğunun geçtiği diğer 
mekânlardır. Frej Apartmanı ve içinde yaşayanların gizemi, anlatıcıyı yine masal 
dünyasına çeker. İstanbul ve Ankara arasında ikilemde kalan anlatıcı, ne İstanbul’dan 
ne de Ankara’dan vazgeçebilir. Ankara, anneannenin bulunduğu şehirdir. Modern, 
aydın bir sefire olan anneannenin anlatıcının üzerinde derin bir etkisi vardır. İki şehre 
de aidiyet hisseden anlatıcının yazma kabiliyeti ise ilkokulda öğretmeni tarafından 
keşfedilir.  

Romanda yazar-anlatıcı, İstanbul ve Ankara hayatına dair ayrıntılı bilgiler verir. 
Bunun yanısıra İtalya’dan ABD’ye, Rusya’dan Hawaii’ye, LasVegas’tan Prag’a kadar 
dünyanın pek çok ülkesine yaptığı geziler de anılardaki yerini alır. Anlatıcı, buralarda 
geçirdiği zamanlarda hissettiklerini, acılarını, sevinçlerini, heyecanlarını, gördüklerini, 
okuduğu kitapları, sevdiği filmleri, sanatçıları, müzisyenleri ve yazarları da ayrıntısı 
ile anlatır. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Edith Piaf, Marlene Dietrich gibi 
şahsiyetler hayatlarının gizemleri ile anlatılır. Prag’da Kafka’nın, Petersburg’da Gogol 
ve Puşkin’in izlerini duyumsar. Kumarbaz’ın ilham kaynağı Wiesbaden’de 
Dostoyevski’nin yaşamını duyumsar. CurzioMalaparte’ninCapri’deki kayalıkların 
yüksek kısımlarına kurulmuş evi ve Malaparte’nin hayatından parçalar, bu evde Jean 
LucGodard tarafından çekilen Le Mepris filmi yazarın büyük bir hazla anlattığı 
anılardır.  

Romanda yazar-anlatıcının 12 Eylül döneminde Bodrum’daki evinde 
yaşadıkları, Metin And’la olan evliliği, Metin And’ın evinde mekân ve eşya ile 
kurulan yıpratıcı ilişki, annesinin naifliği, halasının güçlü hafızası, sağır ve dilsiz 
arkadaşı Işık’ı Las Vegas’ta şarkı söylerken görmesi, Hitler ve Mussolini’nin korkunç 
sonları romanı oluşturan diğer anı parçalarıdır. Zaman, mekân, eşya ve insan 
arasındaki etkileşimi, düşlerle yoğuran yazar-anlatıcı tüm bu anı parçalarını bir 
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kronoloji takip etmeden düzensiz bir şekilde anlattığı deneysel romanında kişi-zaman 
ve mekân bütünlüğünü de ortadan kaldırır.  

Nazlı Eray’ın bazı romanlarını nasıl yazdığı da bu anı parçalarında nakledilir. 
Prag’da yeni bir romana başlayan yazar, Chicago’da geceleyin arkadaşlarını beklerken 
Ovadaki Adam öyküsünü kaleme alır. Yazar, edebiyat anlayışına uygun olarak 
anılarını da büyülü bir gerçeklik içinde okurlarına sunar.  

Rüya Yolcusu romanı hakkında verilen bu bilgilerden sonra, romanı Wendy B. 
Faris tarafından önerilen beş ana ve sekiz ikincil özelliği temel alarak eserde 
karşılaşılan büyülü gerçeklik unsurlarını açıklamaya geçebiliriz. 

1. BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK VE RÜYA YOLCUSU 

Büyülü gerçekçilik kavramı, 1960’lı yıllardan itibaren Latin Amerika Boom 
akımına dâhil edilen bir grup yazarın benimsediği estetik uygulamaları ifade etmek 
için kullanılmaya başlanmıştır. JulioCortazar, Carlos Fuentes ve 
GabrielGarciaMarquez bu yazarlar arasındadır. Bu akımda gerçeklik gizemli, garip 
veya “büyülü” özelliklere sahip bir biçimde sunulmaktadır: “Bir temsil biçimi olarak 
Büyülü Gerçekçilik, öykünün anlatılışındaki gündelik yaşamın tekrar 
romantikleştirilmesi için, gerçekliğin fantezi kodları içinde tekrar imgelenmesini 
gerektirmektedir” (Major 2007: 191-192). 

WendyFaris, Büyülü Gerçekçi ayrıntıları ayırt edebilmek için beş ana ve sekiz 
adet ikincil özellik belirlemektedir. Faris’in belirlediği ilkeler, bu akımın özelliklerini 
kapsamlı olarak çözümleme olanağı sağlamaktadır. Özellikler sırasıyla şunlardır: 
indirgenemez büyü öğesi, fenomenler dünyasının ayrıntılı betimlemeleri, kuşku, farklı 
dünya veya gerçekliklerin yakınlığı veya birbirine karışması, zaman, uzam ve kimliğe 
dair alışıldık anlayışların dışına çıkılması. 

1.1. İndirgenemez Büyü Öğesi 

İndirgenemez öğe, metindeki olağanüstü öğe veya öğelerin farklı bir gerçekçi 
açıklaması olmamasını ifade etmektedir. Rüya Yolcusu, Nazlı Eray’ın kurmaca bir 
kişilik olarak yer aldığı, gerçeklere yaslanan ancak zaman zaman da düşlenerek 
oluşturulan bir romandır. Roman kahramanları, Nazlı Eray’ın hayatında bir şekilde yer 
etmiş olan kişilerdir. Eserin bir anı/roman olması dolayısıyla Nazlı Eray, aynı 
zamanda kurmaca bir karakter olarak eserde yer alır. Romanda bu durum şu şekilde 
ifade edilir: “Rüya gibi bir şeyin içindeydim ama rüya değildi.” (2016, s.124) 
“Rüyaların, ilaçlı bir uykunun, huzurun veya huzursuzluğun kıpırtıları olmalıydı 
bunlar.” (s. 32) Roman boyunca çeşitli biçimlerde dile getirilen bu anlam, anlatıcı 
tarafından açık bir şekilde ortaya konmaktadır. Bu sayede eserin büyülü gerçekçi 
öğeleri barındıran kurgusu ortaya çıkmaktadır. Yazar-anlatıcının çocukluğunda 
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babaannesinden dinlediği masalların büyülü dünyası, anılara bir oyunsuluk kazandırır. 
Babaannesinin küçükken anlattığı Hızır hikâyeleri, yazar anlatıcının ileriki yaşlarda 
Hızır’la konuşmasının temel nedenidir: “Merdiven altında Hızır Aleyhisselam vardı, 
kilerin orda. Bütün eksikleri gizlice tamamlayan oydu. Geceleri geliyordu. Ihlamur 
çuvalı, kahve kavanozu, şeker kutusu, kuru fasulye ve pirinç çuvalını dolu tutan 
Hızır’dı. Bunu anlatmıştın bana.” (s. 56) Hızır’la ilgili olaylar romanın ilerleyen 
bölümlerinde de tekrar eder. Ahşap taşlıkta duran anlatıcı, Hızır’la birlikte zahire 
çuvalının ötesinden geçip birden kendisini LasVegas’ta bulur. ( s. 124) Hızır, zaman 
ve mekân değişiminde büyülü bir unsur olarak yer alır.  

Rüya Yolcusu romanında özellikle anlatıcının ölüp giden yakınlarının hayalleri 
ile konuşması ve görüşmesi dikkat çeker. Nazlı Eray’ın gerçek hayatta eşi olan Metin 
And, romanda kurmaca bir kişi olarak anlatıcı ile görüşmek için gelir. Metin And’ın 
anlatıcı ile buluşmasını bir bakıma anlatıcının iç dökmesi için bir araç olarak 
kullandığını söyleyebiliriz. Sorunlu bir evlilik hayatı yaşayan Eray, romanda 
zamanında söylemediği sözleri söyler ve eşini sorgular: 

 “Konuşmuyorduk birbirimizle, nedense Ankara sokaklarında dolaşırken sana 
hiç rastlamıyordum. ‘Aa, şimdi yanınızdan geçti’ diyorlardı. Bakıyordum, 
göremiyordum seni. Gözden kaybolmuşsun. Her neyse, şimdilik git bu gece. Gene 
konuşuruz. Dur dinle’ Şimdiki aklımla düşünüyorum. Dur. Benimle evlenmen sana 
yaşlı olduğunu hissettirmişti. Belki de bunu hazmedemedin sen. Niye öyle oldu ki? 
Niye öyle hissettin kendini? (…) Sorumsuzdum demek? Hadi git şimdi. Sonra 
konuşuruz bunları.” (s. 23) 

Öldükten sonra gelip romanda kurmaca bir kişilik olarak yer alan diğer bir kişi 
anlatıcının Demir Dayısıdır. Demir Dayı, anneanne öldüğünde kazılan mezarda yirmi 
yıl önceki haliyle yatmaktadır: “Yıllar sonra anneannemin öldüğü gün, seni yeniden 
gördüm Demir Dayı. Yirmi yıl önce Strasburg’dan gelen tabutun bir sardalya kutusu 
gibi açılmıştı. Asri Mezarlık’taydın. (…) Tabutun içine eğilip baktım. Sen orada 
yatıyordun. Saçların bembeyazdı. Kalbinin olduğu yerde, kefende koca bir pas lekesi 
vardı. Çok yakışıklıydın. Benden gençtin.” (s. 178) 

Anlatıcının annesi de ölümünden sonra zaman zaman halasını ziyarete gelir. 
Hala, bu olayı romanda birkaç kez tekrar eder. “Şermin. Çok hafif insandı, dedi halam. 
Bazı geceler bana gelir, şu koltuğa kıvrılıp yatardı. Hiç zahmetsiz, hafif bir insandı. 
Konuşurduk onunla gece boyu. Gelmişi geçmişi. Sabah erkenden giderdi.” (s. 189) 

Romanda büyülü gerçekçi bir unsur olarak alabileceğimiz diğer bir olay da 
anlatıcının kardeşi Osman’ın, anlatıcının Kel Maleç olarak adlandırdığı bir kuş olarak 
yanına gelmesidir. Romanda birkaç kez tekrar eden bu fantastik unsur aynı zamanda 
çekirgenin anlatıcı ile konuşması ile zenginleştirilir.   
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Büyülü gerçekçi eserlerde, fantastik olaylar sıradan ve gerçekçi olayların 
aktarılışından farksız bir biçimde aktarılır. (Faris 2004, 7) Rüya Yolcusu romanında da 
olağanüstü olaylar, okurda bir yadırgama meydana getirmeden anlatılmakta ve 
biyografik romanı masalsılığın katkısıyla göreceli olarak olağanlaştıran bir görünüm 
kazandırmaktadır. 

1.2. Fenomenler Dünyasının Ayrıntılı Betimlemeleri     

Büyülü gerçekçilik akımında fantastik unsurların ayrıntılı ve gerçekçi 
betimlemelerle verilmesi okurda aslına uygunluk izlenimi meydana getirir. Ayrıntı ve 
aslına uygunluk gibi özellikler büyülü gerçekçiliği, diğer fantastik anlatı türlerinden 
ayırır. Aslına uygunluk, gerçekçilik akımının bir devamı gibi görülse de büyülü 
gerçekçilikte ayrıntıların büyülü doğası aradaki belirgin farklılığı oluşturur. Büyülü 
gerçekçilik “sonsuz mitik gerçekleri ve tarihi olayları”, anıları bir araya getirerek tarihi 
olayları kendine özgü biçimde yorumlar. (Faris 1995: 169 – 170) 

Rüya Yolcusu romanında biyografik ve otobiyografik öğelerle gerçek anılar 
aktarılırken aralarda kullanılan masalsı anlatım, eserin türünü de belirleyen önemli bir 
role sahiptir. Romanda olağanüstü unsurların kullanılması gerçekçi anlatım ile 
olağanüstülük arasındaki dengeye zarar vermez. Bir anının ortasında birden bire 
başlayan olağanüstülük yumuşak bir geçişle sağlanır. Bu geçiş okurda bir rahatsızlık 
uyandırmaz. Örneğin, yazar-anlatıcının babaannenin köşkünden ayrılışı şu şekilde 
verilir: 

 “Hadi gidelim!” dedim. Nasıl gideceğiz?” “Şu çuvalın ötesinden geçip” dedi 
Hızır. Rüya gibi bir şeyin içindeydim ama rüya değildi. (…) Hızır’la merdiven 
altındaki kilere girmiştik. Yavaşça mercimek ve pirinç çuvallarının arasına girdik. 
Hızır beni hafifçe ileri doğru itti. (s. 124) 

1.3. Kuşku 

Faris’e göre anlatıda yer alan olağanüstü türden bir olayın gerçekçi 
açıklanmasından önce duyulan kuşkular, büyülü gerçekçi eserlerin özelliklerinden 
biridir. Yazar, bunun bir inanç sorunu olduğunu ve anlatıda farklı kültürel sistemlerin 
karşı karşıya geldiğini ifade etmektedir. Anlatım gerçekçi olsa da gerçekçi olmayan, 
duyular dışı görüngülere yer verilir. (2004, s. 17) Anlatıcının çocukluğunda Hızır’ı 
görmesi ânı şu şekilde anlatılır: 

 “Birden önümden rüzgâr gibi bir şey geçti. Korkudan bir çığlık attım. Bir şey 
dokunmuştu sanki yüzüme, alacakaranlık taşlıkta hiçbir şey görememiştim. Korkudan 
bayılacak gibi olmuştum o an. Bir çığlık daha attım. İnci Abla, Arap Dadı Pesent 
Hanım ve babaannem mutfaktan dışarı fırladılar. 

 “Ne oldu? Ne var? 
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Babaannem sarılmıştı bana. Tir tir titriyordum. 

 “Ne oldu evlâdım? 

Galiba Hızır’ı gördüm babaanne…” (s. 57) 

Olağanüstü olgu netlik kazanana kadar, okurda kuşku devam eder. 

1.4. Farklı Dünya ya da Gerçekliklerin Yakınlığı veya Birbirine Karışması 

Romanda anlatıcı yazar, anılarını aklına geldiği gibi karmaşık bir düzende 
naklederken bazen de özlem duyduğu kişileri bulunduğu ortama taşır. Yazar-anlatıcıya 
âşık olan ve uzun süredir anlatıcının görüşmediği Işık, bu kişilerden biridir. Romanda 
maddi dünyaya ait anılarla birlikte anlatıcının ruhsal durumu da şu şekilde ifade edilir: 

 “Işık senin o güzel yüzünü, hülyalı hülyalı bana bakan yeşil gözlerini 
görüyorum. Yanı başımdasın, el hareketleriyle bana bir şeyler soruyor, bir şeyler 
anlatmaya çalışıyorsun. Cebimden bir kâğıt kalem çıkartıp sana veriyorum. O değişik 
yazınla acele acele bir şeyler yazıyorsun kâğıdın üstüne. Omzunun üstünden 
okuyorum yazdığını. (…) Nereden biliyorsun bütün bunları sen Işık? (…) Nasıl 
hatırlayabiliyorsun bu kadar eski bir günü? dedim. Çok eski zamanlar bunlar. Işık 
gitmiş o ara. (s. 28) 

Anlatıcının Işık’la görüşmesi “her şeyin olası olduğu bir uzam” (Faris 2004, 
21)da meydana gelir. Faris, BrianMcHale’ın geleneksel fantastikten farklı olarak 
postmodern metinlerdeki fantastiğin “metinlerin yapısında yer alan farklı ontolojik 
düzeyler arasında bir karşılaşma” olduğunu düşüncesine katılmaktadır. (2004, s. 23) 
Bu sayede metnin büyüsü ortaya çıkmaktadır. Rüya Yolcusu romanında da gerçek 
anıların yanı sıra yer alan olağanüstülükler bir zıtlık oluşturur. Bu zıtlıklar da romanın 
büyüsünü ortaya koymaktadır. 

Büyülü gerçekçiliğin bu kapsamda değerlendirebileceğimiz diğer bir 
uygulaması ise metnin birden fazla anlam olasılığını içermesidir. Örnek olarak 
aldığımız anlatıcının Işık’ı hatırlaması ve onunla konuşması geçmişteki bir ânın 
hatırlanması gibi de yorumlanabilmektedir. Fantastiğin gerçek bir uzamda 
gerçekleşmiş olması ve gerçek kişilerin anlatımda kullanılması romanın birçok yerinde 
birden fazla yorum imkânını sağlamaktadır. Benzer bir örnek olarak da anlatıcının 
annesi ile ilgili anılarını anlatırken birden sanki o an gerçekleşiyormuş gibi ifadelere 
yer vermesi yorumu çeşitlendirmektedir. 

1.5. Zaman, Uzam ve Kimliğe Dair Alışıldık Anlayışların Dışına Çıkılması 

Rüya Yolcusu romanı Büyülü Gerçekçilik akımına uygun olarak gerçek ve 
olağanüstü dengesi gözetilerek zaman, uzam ve kimliğe dair geleneksel biçimlerin 
dışına çıkartılmış, olağanüstü biçimlerde işlenmiştir. 
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Romanın Nazlı Eray’ın otobiyografik hayatı ile uyumlu olması romanda zaman 
kavramının gerçekçi olarak işlendiğini göstermektedir. Ancak romanda anıların 
karmaşık bir düzende sıralanması, çocukluk, evlilik yılları ve gezilerin masalsı bir 
anlatımla nakledilmesi romana postmodern bir masal görünümü kazandırır. 

Romanda uzam anlayışı da olağanüstü bir özellik gösterebilmektedir. 
Anlatıcının, kilerdeki çuvalın içinden Hızır’la birlikte birden LasVegas’a geçmesi, eşi 
Metin And’ın ürkütücü maskeler ve kurukafa şeklindeki gece lambası gibi eşyalarla 
gotik bir roman mekânına benzeyen evindeki kitaplıktan seçtiği bir kitabın içinden 
çıkan bir notla farklı zaman ve mekâna geçiş yapması, İstiklâl Caddesi ve Şişhane, 
babaannenin masalsı köşkü, Frej Apartmanı ve içinde yaşayanların gizemi, bu 
mekânlara olağanüstülük kazandırır.  

Özellikle Hızır’ın anlatıldığı bölümlerde birden yer değiştirme ve Metin ve 
Fevzi’nin hayali bir uzamda tahterevallide bulunmaları olağanüstü mekânlara örnek 
olarak gösterilebilir: 

“Fevzi – Metin. 

İki okul arkadaşı. Biri İstanbul biri Ankara. Biri ay biri güneş, biri gece biri 
gündüz. Apayrı iki erkek. Biri Selanikli biri Konyalı. Görünmeyen bir tahterevalliye 
binmiş bu iki erkek, gençlik, yapılan hatalar, kırılan kalpler, çekilen bir acı, kaybedilen 
yıllar, yaşam çizgisinin değişmesi.” (s. 112) 

Romanda yazar-anlatıcının kardeşi Osman’ın anlatıcının Kel Maleç olarak 
adlandırdığı mavi pelerinli, büyük bir kuş olarak gelmesi karaktere olağanüstülük 
kazandırmaktadır. Osman’ın bir kuş olarak gelmesi ve “abla abla diye bağırması” (s. 
74) romanın fantastik unsurlarından biridir.  

1.6. İkinci Özellikler 

Faris’in belirlediği ikincil özellikler Büyülü Gerçekçiliğin postmodern edebiyat 
içindeki konumunu belirlemek için kullanılır. (Faris 1995, 175) 

1.6.1. Üstkurmaca 

Faris, büyülü gerçekçi eserlerde sıklıkla metnin, yorumların bulunduğu 
üstkurmaca boyutlarına sahip olduğunu belirtmektedir. Yazara göre, eser çoğu zaman 
yapıtın bütününü temsil eden unsurları barındırdığını söylemektedir. (1995, 17) 

Rüya Yolcusu yazarı olan Nazlı Eray, aynı zamanda kurmaca bir kişilik olarak 
romanda yer alır. Romanda anlatılanlar, kahraman-anlatıcı olan Nazlı Eray tarafından 
anlatılır. Anlatıcı ve kahraman olan Nazlı Eray, romanın nasıl oluşturulduğu hakkında 
bilgi verir. Romanın oluşturulma sürecine dair verilen bu bilgiler tipik bir üstkurmaca 
örneğidir. 
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“Anılar. Kimi zaman deniz dalgaları gibi gelirsiniz bana. (…) Güzelsinizdir. 
Boş değildir hayat defterim. Şimdi sizi kâğıda dökerken heyecanlanıyorum. Yıllar 
önce bir akşamüstü saat tam dörtte, haziran günü doğan bir bebeğin bu dünyada 
bıraktığı izlersiniz siz.” (s. 9)  

1.6.2. Mecazların Gerçeğe Dönüşmesi    

Faris, Büyülü Gerçekçi eserlerde görülebilecek diğer bir sözel büyünün de 
mecazların gerçeğe dönüştürülmesi yoluyla sözcükler ve dünya arasındaki boşluğun 
kapatılması olduğunu söyler (Faris, 1995, 176). Romanda, bu uygulamanın örnekleri 
arasında şunları sayabiliriz: Hızır’ın anlatıcı tarafından görülmesi, Hızır’la 
konuşmaları, eski aşığı Işık’ın hayalden gerçeğe gelerek gözünün önünde canlanması, 
babaannenin anlatıcının annesi öldükten sonra zaman zaman yanına geldiğini 
söylemesi, annesinin bezen anlatıcının çocukluğunun geçtiği evde dolaşırken karşısına 
çıkması, Demir Dayı’nın öldükten yirmi yıl sonra dirilip görülmesi, bu örneklerden 
bazılarıdır. 

1.6.3. Bir Anlatı İlkesi Olarak Tekrar 

Büyülü Gerçekçilikte bir anlatı ilkesi olarak tekrarların kullanılması ayna ve 
benzer semboller aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bunlar “sembolik veya yapısal 
olarak yer değiştiren göndermelere dair bir büyü gerçekleştirmektedir” (Faris, 1995, 
177). 

Romanda Fevzi ile Metin’in görünmez tahterevallinin üstündeki hayallerinin 
eserde altı kez tekrar edilmesi en önemli örnek olarak gösterilebilir. Romanda zaman 
zaman çocukluğa dönerek babaannenin anlatılması, Hızır’la ilgili sahnelerin tekrar 
edilmesi de olay örgüsündeki bağlantıları sağlayan tekrarlar arasında sayılabilir.  

1.6.4. Dönüşümler 

Faris’in yaygın ve günlük olanın olağandışı ve gerçek olmayana evrilmesi 
olarak tanımladığı dönüşüm, Rüya Yolcusu romanında da görülmektedir. Anlatıcının 
kardeşi Osman’ın Kel Maleç kuşuna evrilmesi bir dönüşüm olarak gerçekleşir. Kel 
Maleç’in geldiğinde çekirgenin konuşması da bu dönüşüme örnek olarak gösterilebilir. 

 “Kulağımın dibinde yaprak hışırtısı gibi bir ses duydum. Çekirge gelmiş 
kulağıma. Vurdum elimle. ‘Vurma! dedi çekirge. Ne vuruyorsun?’ ‘Pardon, dedim. Şu 
karşıdaki kuş kim?’ ‘Daldaki Kel Maleç’i mi soruyorsun.’ ‘Evet, dedim.’ ‘Osman o, 
dedi. Adı Osman.” (s. 141) 
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1.6.5. Toplumsal Düzen Karşıtlığı 

Faris, büyülü gerçekçi metinlerin büyük bir kısmının kurulu sosyal düzene 
karşıt bir konum aldığını belirtir. (1995, 179) Anı özelliği gösteren Rüya Yolcusu 
romanında toplumsal düzen karşıtlığına ait tipik bir örnek bulunamamıştır. 

1.6.6. Eski İnanç Sistemleri ve Töresel Bilgi 

Faris, büyülü gerçekçi anlatılarda sıklıkla eski inanç sistemleri ve töresel 
bilginin bulunduğu söyler (1995, 182). Rüya Yolcusu’nun kurgulanmasında anlatıcının 
babaannesinin anlattığı masallar ve eski inanç sistemleri önemli bir yer tutmaktadır. 
Eski inanç sistemlerine örnek olarak anlatıcının çocukluğunda yaşadığı bir olayı 
gösterebiliriz. Babaannesinin evinde evin evlatlık kızı İnci Abla ile anlatıcı arasında 
şöyle bir konuşma geçer:  

Evin evlatlık kızı olan İnci Ablam yanıma geldi.  

 “Bir elmayı elma kabuğuyla birlikte soyulmuş halde yastığının altına koyalım. 
Hızır sana evleneceğin kimseyi rüyanda gösterir.” dedi. ‘Elma sensin, kabuk kocan…” 

Hiçbir şey anlamamıştım. 

 ‘Bu gece’ dedi İnci Ablam kulağıma. ‘Yapacağım elmayı sana.’  

(…) 

Gece: İnci Ablam odama gelmişti. 

 “İşte elma” dedi. Kabuğu soyulmuş bir elma tutuyordu elinde. Kabuk tek 
parçaydı, kopmamıştı. Elmayla kabuğunu birleştirip yastığımın altına koydu. “Hadi 
uyu” dedi. “Yarın bana rüyanı anlat.” Az sonra tatlı bir çocuk uykusuna dalmıştım. 
Birden yaşlı bir adam belirdi rüyamda. Daha önce hayatımda hiç görmemiştim onu. 
Kafası hafif açık, kısa boylu. Tatarımsı yüzlü bir adam. Bana gülümsüyordu. Üstünde 
gri bir takım elbise vardı. Ellerine baktım, kütçe parmakları sigaradan sararmıştı. 
‘Nasılsın? diye sordu bana. Çekinmiştim ondan. İyiyim dedim. Çok güzelsin dedi 
adam bana. Yıllarca seni bekledim ben. Şaşkındım. Çocuk aklım fazla ermiyordu bir 
şeye. Kimsiniz? diye sordum usulca. Senin kocanım, dedi yaşlı adam. Kocam mı? 
Eve, kocanım. Adım Metin And. Sıçrayarak uyandım.” (s. 58)  

Okurun günlük gerçekliğine çok yakın bir zaman ve uzam, doğaüstü olaylar 
tutarlı bir izlenim ile birlikte sunulur.  

1.6.7. Ortak Bir Olgu Olarak Büyü 

Büyülü Gerçekçilik akımında büyünün bireysel kökenli olmaktan çok, ortak bir 
olgu olduğunu belirten Faris, bu nedenle bu eserlerin Jung’un anlayışına uygun 
olduğunu söyler. Buna göre, büyü, gizemli bir ortak ilintililik anlayışına dayanır. 
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(1995, 183) Rüya Yolcusu romanında büyü, anlatıcının anıları arasında geçmişle içinde 
bulunulan ânı birleştirerek yeni bir gerçeklik oluşturulması ile görülür. Bu büyülü 
anlatım ise karmaşık bir yapıda ilerleyen romanda geçişleri kolaylaştırmaktadır. 

1.6.8. Karnavalesk Ruh 

Faris’e göre “Kaynakları, göndergesel gerekliliklerin ötesinde tüketilerek dil 
abartılı bir biçimde kullanılmaktadır.” (1995, s. 184) Büyülü gerçekçi eserlerde olay 
örgüsü ve dil düzeyinde karnavalesk kavramının kaynaklandığı pagan şenlikler ile 
benzerlikler taşımaktadır. Romanda Metin And’ın evi karnavalesk bir uzam olarak 
kabul edilebilir. Anlatıcı yıllar sonra gittiği Metin And’ın evini karnavalesk bir uzam 
olarak şöyle betimlemektedir: 

 “Bu eve yeniden gelmiş olmamın bir sebebi olmalı. Öyle düşünüyorum. (…) 
Gözü yan duvara, piyanonun üstündeki Japon No Tiyatrosu’nun maskelerine gidiyor. 
Korkunç cinler, yaldızlı boynuzlar, beyaz sivri dişler bana bakıyor. (…) Polonyalı bir 
adamın toplama kampından alınmış kurukafasından yapılmış gece lambası, cin 
maskelerinin altında piyanonun üstündeki yerindeydi.” (s. 48) 

Anlatıcı, yaptığı seyahatlerde hatırladığı birçok tarihi şahsiyettin 
biyografilerinden bahseder. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Edith Piaf, Marlene 
Dietrich, Prag’da Kafka, Petersburg’da Gogol ve Puşkin, Wiesbaden’de 
Dostoyevski’ya ait biyografik unsurlar eserdeki bu karnavalesk ruhun oluşmasında 
önemli bir yer tutar. 

SONUÇ 

Anı/roman olarak yazılan Rüya Yolcusu romanında Faris’in tanımladığı beş ana 
ve sekiz ikincil özelliğin büyük bir bölümünün görüldüğünü tespit ettik. Nazlı Eray’ın 
kurmaca bir kişilik olarak gerçek hayattan aldığı anılarını, fantastik öğelerle 
süsleyerek oluşturduğu büyülü gerçekçilik, eserde farklı bir atmosfer oluşturur. 
Genellikle anıların ağırlıkta olduğu romanda aralarda kullanılan fantastik kurgu, eserin 
anı/roman türüne dâhil olmasını sağlar. Eseri roman haline dönüştüren, romanın 
yapısını ve dinamiklerini belirleyen de bu niteliklerdir. Yazar-anlatıcının bazen 
geçmişe olan özlemi, pişmanlıkları, hayalleri olay örgüsünün büyülü gerçekçi 
niteliklerden faydalanması ile işlerlik kazanır. Nazlı Eray, diğer eserlerinde olduğu 
gibi anılarını da aklına geldiği gibi karmaşık bir düzende kaleme alırken fantastikten 
ve büyülü gerçeklikten yararlanır. Bu özellikler eseri otobiyografi olmaktan çıkarır. 

Romanda tespit ettiğimiz ikincil özellikler bu romanın postmodern edebiyat 
içindeki konumunu belirler. Genel olarak bu ikincil özellikler postmodern eserlerde 
görülebilen niteliklerdir. Eserde gerek ana gerekse ikincil özelliklerden yola çıkarak 
Rüya Yolcusu romanının büyülü gerçekçilik akımının bir örneği olduğunu söylemek 
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mümkündür. Romanı fantastik türden ayıran ve büyülü gerçekçi haline getiren en 
önemli gösterge gerçek zaman ve mekânda gerçekleşen anılarla birlikte bu öğelerin 
doğal bir şekilde ifade edilmesidir. Kurgunun gerçekçi verilere dayandırılması ve bu 
özelliğin romanın başından sonuna sürdürülmesi romanın bu akıma dâhil olmasını 
sağlayan başlıca nedenler arasındadır. Romanda yer alan olağanüstülüklerin okuru 
yadırgatmadan doğal seyir içerisinde verilmesi Rüya Yolcusu romanının büyülü 
gerçekçi bir eser olduğunu doğrulamaktadır.   

KAYNAKÇA 

ERAY, Nazlı (2016). Rüya Yolcusu, İstanbul: Everest Yayınları. 

FARIS, Wendy B. (1995). Magical Realism: Theory, History, Community. B. F. 
Wendy ve L. P.Zamora (Ed.), MagicalRealism: Theory, History, 
Communityiçinde (s. 163 190). Durham: Duke UniversityPress.

FARIS, Wendy B. (2004). Ordinary Enchantments: Magical Realism and the 
Remystification of. 

MAJOR, C. (2007). Magic Realism. F. Mason, Historical Dictionary of 
Postmodernist Literatureand Theater içinde (s. 191-193). Plymouth: The 
Scarecrow Press, Inc. 

NARRATIVE. Nashville: Vanderbilt University Press. 

SAĞKAN, Nurdane Özdemir (2016). Dünyanın Öyküsü, Nisan Mayıs 2016, sayı 
14, söyleşi. 

69 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

JOHANN WOLGANG VON GOETHE’NİN FAUST I VE FRIEDRICH 
HEBBEL’İN MARIA MAGDALENA ADLI ESERLERİNDE SOSYAL VE 

KÜLTÜREL ELEŞTİRİ 

Ali BAYKAN 
Selçuk Üniversitesi 

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 
abaykan@selcuk.edu.tr 

ÖZET 

Alman edebiyatının Fırtına ve Coşku, Klasik ve Romantik dönem özelliklerini eserlerinde 
ustalıkla uygulayan Goethe, dünya edebiyatına mal olmuş Alman yazar ve şairlerin başında 
gelir. Onu dünya yazar ve şairi yapan eserlerinin başında hayatımın eseri olarak adlandırdığı ve 
ilk versiyonu 1587 yılında yayınlanan Marlowe’nin “Dr. Faust’un Trajik Öyküsü” ne dayanan 
“Faust I-II eseridir. Alman Gerçekçi yazarların öncülerinden olan Friedrich Hebbel, Maria 
Magdalena adlı eseri ile döneme ve Alman edebiyatına damgasını vuran yazardır. 

Goethe’nin ve Hebbel’in ortak yanları, eserlerinin öz yaşamlarını, dönem Almanya’sının, 
Avrupa’sının ve dünyasının sosyal-kültürel olaylarını yansıtan çağ eseri olma özelliğine sahip 
olmalarıdır.  

Goethe’nin ve Hebbel’in ele aldığı birçok tarihi, mitolojik, dini olayları içermelerinin yanı sıra 
dönemin sorunlarını dile getirmesi ve eleştirmesi sebebiyle edebi açıdan oldukça fazla 
incelenmişlerdir. Bu bakımından eserler hem Alman hem de dünya edebiyatında çağ, 
otobiyografik, üslup, edebi dönem bakımından çok önemlidir. 

Eserlerin din adamları, üniversite eğiticileri, askerler, dönemin idarecileri, bürokratlar, gençler, 
üniversite öğrencileri, ev kadınları, genç kızlar vb. kişilerin yanı sıra bu kişilerin ait oldukları 
kurumlar edebi hiciv ustalığı ile eleştirilir. Bu eleştiri yapılırken özellikle ana karakterler bütün 
aksaklıkları dile getiren günahkârlar olarak kurgulanmıştır. 

Bu bildiride dönemin Almanya’sı ve Avrupa’sındaki kişi ve kurumlarında görülen sosyal ve 
kültürel aksaklıklar, sebepleri, bu olgulara aracılık edenlerin duruma göre göstermiş oldukları 
tavır değişiklikleri metne bağlı ve karşılaştırmalı edebiyat yöntemlerine uygun biçimde 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Goethe, Faust, Hebbel, Maria Magdalena, Almanya.   
SOCIAL AND CULTURAL CRITICISM in “FAUST I” BY JOHANN 

WOLFGANG VON GOETHE AND “MARIA MAGDALENA” BY 
FRIEDRICH HEBBEL 

ABSTRACT 

Goethe, who applied expertly characteristics of Storm and Enthusiasm, Classical and Romantic 
periods of German literature in his Works, has been one of the most famous German author 
and poet came out at world literature. At the top of his Works, called the work of his life by 
him and made him world’s poet and writer, is Faust I-II which based on Marlow’s “The Tragic 
Story of Dr. Faust” of which first edition published in 1587.Friedrich Hebbel, one of the 
pioneers of the German realistic writers, is a writer that marked the era and German literature 
with his work named Maria Magdalena.  

The essence of life works, period of Germany, reflecting socio-cultural events of Europe and 
the world and being the work of the ages are common characteristics of Goethe and Hebbel.  
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Many subjects,  handled by Goethe and Hebbel, were examined pretty much in terms of 
historical, mythological and religious events  as well as expressing the problems of the period 
by using literary criticism.  From this point of view, works are very important to include 
literary period, autobiographical and styling features in both world and German literature.  

In the Works, it has been critised sometimes openly and sometimes satirical as well as from all 
walks of life like clergy, university educators, soldiers, the administrators of the period, 
bureaucrats, teens, college students, young girls and so on, also individuals from all walks of 
institutions to which they belong to. While criticising, the main character was designed as 
sinners voicing all the imperfections. 

In this paper it will be examined in accordance with the methods of comparative literature and 
textuality in Germany's period, social and cultural deficiencies seen in people and institutions 
in Europe, reasons for the change of attitude they have shown in the case of intermediaries. 

Keywords: Goethe, Faust, Hebbel, Maria Magdalena, Germany. 

GİRİŞ 

Edebiyat kuramcıları,“edebiyatçının yaşadığı dönemin sosyal, kültürel, iktisadi, 
siyasi ve felsefi olaylarını eserinde adeta bir tercüman gibi kendi kurgusu ile işler ve 
adeta döneminin aynası rolünü üstlenir”  görüşünde çoğu kez hemfikirdirler. Bu 
uygulamaları yazar ile sadece kendi yaşadığı zamana hitap etmekle kalmayıp gelecek 
nesillere de çağın sosyo-kültürel gerçeklerini aktarma işlevini de yerine getirmiş olur. 
Bu tespit edebiyat ile toplumsal gerçek arasında çok sıkı bir ilişkinin olduğunu ispat 
eder. 

Bu bağlamda hem Goethe hem de Hebbel, yaşadıkları devrin sosyo-kültürel 
gerçeğini yansıtan birçok olayı, bohem eser yazarlarının yaptığı gibi,  bizzat 
yaşayarak, bir gözlemci titizliği ile diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserlerine de 
zengin bir biçimde uyarlamayı gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar, Almanya ve Avrupa 
halklarının, o çağın ve toplumun panoramasını verirken, usta bir gözlemcilik ve keskin 
bir anlatım tarzını Fırtına ve Coşku, (Sturm und Drang) ve Realizm dönem özellikleri 
ile pekiştirmişlerdir.  

İki yazar da, dönemlerin, genel siyasi algısı, eğitim sistemi, inanç biçimleri, örf 
ve adetlerinin hemen hemen her çeşit ve özelliği vb. sosyal–kültürel olguları, 
edebileştirerek kendilerine konu edinirler. Toplumdaki bazı olgularının anlayışını 
bazen ret-kabul bazen de tarafsız biçimdeki bir kurguyla işlerler. Bu bakımdan 
toplumdaki görüş, düşünüş ve değişmeler de eserlerine benzer biçimde yansır. Bu 
yansıma edebî metinlerin yazıldığı devirdeki -Fırtına ve Coşku ile Realizm- çeşitli 
anlayışlar, döneminin getirdiği her alandaki değişiklik ve yenilikleri, sosyal şartlar ve 
kişisel özellikler ile iç içe girip eserlerde bütünleşerek, yazarların ve zamanın 
damgasını taşıma özelliğini gösterirler. Bunların haricinde, tercih edilen estetik, 
beğeniler, temalar, yapı, kullanılan dil özellikleri de yansıtılarak bu özellikler kendileri 
ile bütünleşmiş olur.   
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Yazarların bu ve benzeri edebi-sanatsal yetileri, edebiyatın, insanoğlunun duygu 
ve düşüncelerinin etkili olarak anlatılmasıyla yetinmeyip, onun sosyo-kültürel yönünü 
de ele alan çok yönlü bir bilim olduğu tanımının da ispatı niteliğindedir. Bu ve benzer 
özellikleri ile eserler, yazıldığı dönemlerin birçok yönden çekilmiş fotoğrafı, gelecek 
için de aynı zamanda tarihsel bir anlam yüklülüğüne sahiptirler. Çünkü geçmişle 
geleceği buluşturma noktasında oynadıkları rol bakımından büyük öneme haizdirler ve 
bu önem tarih, sosyoloji, sanat vb. dalların, edebiyat ile buluştuğu kavşağı oluşturur.  

Gerek Faust I, gerekse Maria Magdalena da bu tür özellikleri içermesi açısından 
oldukça zenginliğe sahiptirler. Özellikle Faust I kurgusunda, Mitoloji, dini 
menkıbeler, tarih, sosyal adaletsizlik, örf adetler, namus algısı, eğitim eleştirisi, kilise 
eleştirisi, ekonomik-siyasi düzen, felsefi tartışmalar vb. olgulara geniş biçimde yer 
verilir. Maria Magdalena da her ne kadar dönemin aile düzeni, aile fertlerinin iletişim 
çatışması, siyasi, ekonomik düzen, namus algısı, maddenin maneviyatın önüne 
geçmesi, çevre baskısı, katı aile kuralları, kilise eleştirisi, kötü bürokrasi, kadınların 
sorunları vb. konuları ele almışsa da, Faust I tema ve hacim bakımından ona göre çok 
daha kapsamlı bir yapı ve içerik kurgusuna sahiptir. 

I. FAUST I ESERİNİN TARİHİ OLUŞUM SÜRECİ: 

Eserlerin isimlerine dikkat edildiğinde; her ikisinin de tarihi bir geçmişe sahip 
oldukları görülür. Faust’un kelime anlamı çabalama-gayret (Streben), yumruk, uğurlu, 
avuç içi dir. Tarihteki Faust hikâyelerine bakıldığında Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde 
ve değişik zamanlarda oldukça fazla sayıda, farklı anlatımları olan Faust ile 
karşılaşılır. Faust’un yapmış olduğu sihir esas alındığında ise, bu işle uğraşanların 
tarihini saptamak oldukça zordur. Ancak, insanın varoluşundan beri sihrin her türlüsü 
ile uğraşanlar gerek halk dilinde, gerek bazı anonim ve edebi eserlerde gerekse de 
kutsal kitaplarda bahse konu olurlar. (Bkz. WITKOWSKI 1994: 12-14) İlk tarihi 
Faust’un, Martin Luther’in de yakın arkadaşı olan din adamı Melanchthon da tanıdığı 
Knittlingen’de 1480 yılında doğmuş ve sihrin, bir bilim olarak öğretildiği Krakau 
üniversitesinde sihirbazlık eğitimi almış olmakla tanınan Faust’a rastlanır. Robert 
Petsch ise 1475-1525 yılları arasında bir başka Faust’un yaşadığını iddia eder. Bu 
Faust’un diğeri gibi bilim ile uğraşan değil sahtekâr birisi olduğu ve durumunun 
öğrenilmesi üzerine bulunduğu şehirden kaçmak zorunda kaldığı aktarılır. Faust’un 
Heidelberg, Erfurt, Wüttenberg, Bamberg,Venedig, Leipzig, Ingolstadt gibi şehirlerde 
çeşitli sihir ve sahtekarlıklar yapan, çeşitli maceraları anlatılan birisi olarak ortaya  
çıkar. Aynı Faust’un 1540 yılında fakirlik ve sefalet içinde memleketine döndüğüne, 
ruhunu şeytanın aldığı bazı kaynaklarda mevcuttur(Bkz. BATIMAN 1942: IX-X). Bu 
kadar çok Faust söylentisi üzerine, ister istemez bazı yazarlar ona ilgi duymuş ve 
hakkında çeşitli yazılar yazmışlardır. 1570 yılında ilk defa Nürnbergli bir vatandaş 
çocuklarının okuması için, basit el yazma seri bir hikâye dizisi yazmıştır. 1575 yılında 
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da yarı âlim denilecek derecede birisi, bu maceraların olumlu kısımlarını Latince bir 
kitap haline getirmiştir. Kitap daha sonra Almanca basılmıştır. 1587 yılında da 
matbaacı Spiess, Dr.Faust kitabını insanlara, dinden ayrılanların başına gelebilecek 
kötülükleri Faust örneği ile anlatarak, okuyucuya ders vermek amacı ile bastırmıştır. 
Daha sonraki yıllarda aynı yazarın kitabına çeşitli bölümlerin ilavesi yapılarak tekrar 
tekrar basılmıştır. 1599 yılında Georg Rodolff Widman, 1674 yılında Dr.Johann 
Nikolaus Pfitzer, 1725 yılında ise isimsiz bir yazar tarafından Almanca olarak 
basılmıştır (Bkz. BATIMAN 1942: XIX ve  PNIOWER:1999: 33).  

Drama biçimindeki Faust yazımlarına ise  ilk defa1604 yılında ünlü İngiliz şair 
ve tiyatrocusu Christopher Marlowe tarafından “Thetragical History of the life and 
death of Dr. Faustus = Dr.Faust’un Hayat ve Ölümünün Acı Hikâyesi” adıyla 
yayınlanmıştır. Eser daha sonra 1608 yılında itibaren Alman ve İngiliz tiyatro 
sahnelerinde oynanır.1668 yılında eserin başına bir “Önsöz=Prolog” bölümü ilave 
edilmiştir. 1688 yılından itibaren de “Kukla Oyunu” şeklinde oynatılmıştır. Kukla 
oyununda kahramanların Hans Wurst tipine uyarlanmış, komik halkı güldüren bir role 
büründürüldüğü görülür. Bu haliyle oyun karakterleri Türk tuluat 
oyunlarındaki İbiş veya Keloğlan’a ya da kukla oyunlarındaki Hacivat ve 
Karagöz oyununa benzer. Goethe’nin de bu oyunları çocukluğunda defalarca 
seyrettiği ve eserini oluştururken onlardan çok yararlandığı bilinir. Alman 
yazar Lessing’in ve arkadaşının mektuplarında, Lessing’in,  Faust adlı bir eser 
yazdığını ancak tamamlayamadan 1775 yılında bir tren yolculuğu esnasında henüz 
bitmemiş bölümlerini kaybettiği yazılıdır. 1776 yılında Viyanalı aktör Paul 
Weidmann “Johann Faust” isimli bir piyes yazıp oynatmıştır. Aynı yılda şair ve 
ressam Friedrich Müller de “Faust’un Hayatından Kesitler” adında bir eser yazmıştır. 

Goethe’nin Faust I’i yazmaya başlaması ilk defa 1769 yılında öğrenci iken 
yazdığı “Suç Ortakları=Mitschuldigen” adındaki piyesinde bu ismi kullanır. Daha 
sonra başta Friedrich Schiller olmak üzere, çeşitli yazar ve şair arkadaşlarının da 
teşviki ile birinci bölümüne son hali verilip 1808 yılında da basılması ile eserin yazımı 
sona erer (MINOR 1900 :  63). 

Almanya’daki eski rejimin kesin olarak son bulması, I. ve II. dünya savaşlarının 
ardından ortaya çıkan yeni oluşumların etkisiyle 20. yüzyılda Faust serilerine yeniden 
ilgi gösterilmesi neticesinde eser yeni değişik bakış açılarıyla ele alınmıştır. Heinrich 
Mann’ın “Professor Unrat=Mavi Melek” adlı eserindeki Unrat karakteri olumsuz, 
insanlara tepeden bakan, zararlı ve komik davranışları ile Faust’un bir nevi modern 
çeşididir. Thomas Mann da, Dr. Faustus romanında  1587 yılı eseri olan Historia 
üzerinden 1900 lü yılların orta sınıf insanlarını olumsuz biçimde eleştirmektedir. 
Michail Bulgakow’un  “Der Meister und Margarit” adlı hiciv tarzındaki eserinde Faust 
üzerinden dönemin Sovyet rejimi zulmü altında ezilen halkın çaresizliğini ele alır. 
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Hans Eisler’in opera libretosu olan “Johann Faustus” da Faust, 1525’lerde çiftçilerin 
gasp edilen haklarını dile getirme rolü biçilir (Bkz. MORRIS: 97-113).  

Aynı dönemde Max Jakob’un yönetimindeki Hahnstein kukla sahnesi 
tarafından, adeta festival eğlencesi şeklinden tiyatroya taşınır. Bu değişimden sonra 
Faust figürü, kukla oyunu bünyesinde tekrar ilgi görmeye başlar. Faust kukla 
oyunlarının öne çıkan yazarları olarak, Max Jakob Friedrich Arndt, Walter Büttner ve 
Otto Schulz-Heising akla gelir. Günümüzde ise hala Gerd J. Pohl, Andreas Blaschke, 
Harald Sperlich, Dr. Johannes Minuth ve Stefan Kügel gibi oyuncular Faust oyunu ile 
bu geleneği devam ettirenlerin önde gelen temsilcileridir (Bkz. 
https://www.inhaltsangabe.info/deutsch/faust-1-inhaltsangabe-zusammenfassung-
goethe). 

2. FAUST I DE MARGARETE (GRETCHEN) KARAKTERİ VE SOSYO-
KÜLTÜREL OLGU:  

1749 yılında Frankfurt’da doğan Goethe uzun yaşamıyla ve üç edebi devirde 
(Fırtına ve Çoşku=Sturm und Drang, Klasik = Klassik, Romantik=Romantik) eserler 
vermiş Alman Edebiyatını evrenselleştiren şair ve yazar olarak dünya edebiyat 
tarihindeki yerini alır. Dehası ve aldığı çok yönlü eğitim-öğretim sayesinde yalnızca 
Alman halkına yönelik eserler yazmakla yetinmeyip, Doğu-Batı Divanı=West-
Östliche Diwan örneğinde olduğu gibi dünya edebiyatına ve halklarına yönelik 
evrensel eserler vermiştir. Hayat eseri=Lebenswerk) olarak nitelenen Faust I-II, onun 
neredeyse hayatı boyuncu meşgul olduğu ve onu dünya edebiyatına mal etmekte 
önemli katı sağlayan başyapıtı olmuştur.  

Faust trajedisinin özünü, “Gökte Önsöz=Prolog im Himmel” bölümündeki 
şeytan ile Tanrı arasında, Faust’u baştan çıkarıp çıkmayacağı ile ilgili yapmış 
oldukları anlaşma oluşturur. Şeytan yani eserdeki adı ile Mephistopheles, Faust’a 
devamlı eşlik etmeyi ve onu kandırarak doğru yoldan çıkarmayı, kendi gücünü Tanrı 
karşısında ispatlamak, dünyadaki ideal insan modelinin temsilcisi olabilecek olan 
Faust’u aldatarak, dünyadaki konumunu korumayı kendisi için adeta bir var veya yok 
oluş meselesi olarak görmektedir. Kendi aralarında yaptıkları ikinci bir anlaşmanın 
temelini ise “Zevk ve Çabalamak” oluşturur. Şeytan onu dünyevi zevklere yöneltecek 
yaşam biçimine çekmek için akla hayale gelmeyen yöntemlere başvurur, Faust ise 
adıyla özdeş biçimde çabalama yani şeytana karşı koymayı, sürekli olarak yılmadan 
dener.  

Faust’un, Mephistopheles’e karşı devamlı itirazları mevcuttur bunlardan biri 
aşağıdaki alıntıyla gösterilebilir:  

FAUST: Şu çılgın büyücülük aleminden iğreniyorum! Sen bana, bu hezeyan 
hercümercinin içinde mi şifa bulacağımı vaat ediyorsun?  Ben ihtiyar bir 
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kadından mı nasihat istiyeceğim? Ben ihtiyar bir kadından mı nasihat isteyeceğim? 
Sonra, şu kaynayan pislikler mi ömrümün otuz senesini hazfedecek? Eğer sen bundan 
daha iyi bir şey bilmiyorsan, vay benim halime! Şimdiden ümidim kayboldu. Bunun için 
tabiatta herhangi bir iksir yok mudur ve yüksek bir zekâ bunu keşfedememiş midir? 
(GOETHE 1998: 118). 
Mephistopheles’in çekmeye çalıştığı, Faust’un ise çoğunlukla içine düşmemek 

için direndiği, temelinde zevk, eğlence, nefsanî arzular, kumar, içki vb. o zamanın 
olumsuz sosyal ve kültürel olayların yansıtılması bakımından önemli bildirimler 
içeren bu gerçekler, eserde yansıtılan diğer felsefi, mitolojik, dinsel, eğitimsel, tarihi 
vb. özelliklerden daha ön plandadır. Eserde şeytan kandırma araçları olarak bu tür 
sosyal ve kültürel olayları seçer, çünkü bunlar daha çok dünyevidir ve aynı zamanda 
geleneksel edebi eserin ders verici özelliğine çok daha kolay uygulanabildiği için 
yazara da motif ve tema seçme kolaylığını sağlar.   

Eser, dönemin Almanya’sı, Avrupa’sı hatta dünyasının pek çok yerinde 
meydana gelen sosyal ve kültürel olayların kurgusunu içinde barındırır. Örneğin; 
ahlaki çöküşü pek çok meslekte ve sınıftan insanda görülmektedir. Doktorların 
hastalarına zaman zaman bilinçsizce tedaviler uygulaması, üniversite hocasının dersini 
bilimsel yapmaması, yazarların çalıntı eser yazmaları, bazı soyluların genç kızları 
kandırarak kirletmeleri, kilisenin haram, helali ayırt etmeden her türlü geliri kabul 
etmesi, belediye başkanının sözünde durmaması vb. sosyal- kültürel gerçeklerin her 
türü eserde görülebilir. Sosyal hayat, aile düzeni, evlilik biçimleri, dini yaşam, 
bilimsel tartışmalar, hoca-talebe ilişkileri ve bilgi edinme biçimleri, mahalle hayatı, 
kadın sorunları, saraydaki siyasilerin, yaptığı adaletsizlikler vb. bu olayların bazılarına 
örnek teşkil eder. 

Mefisto’nun Faust’a antlaşmayı bozdurmak için yaptırmaya çabaladığı hem bu 
dünya hem de öbür dünya için yanlış davranışların içine çekme çabası, aslında gerçek 
hayattaki insan-şeytan ilişkisinden başka bir şey değildir. Yani yazar, Goethe, 
geleneksel edebiyat özelliklerinden olan okuyucuya ders verme ilkesini de böylece 
karakterleri aracılığı ile yerine getirmektedir. Hemen hemen her bölümde bu türden 
ders verici mesajlar mevcuttur. Mefistopheles’in Faust’u ve Margarete’yi doğru 
yoldan çıkarmak için yaptığı girişimlerin en belirgini ve sonuca gideni  “Büyücü 
Mutfağı” bölümündeki cadıların ve oraya gelenlerin yapmış oldukları çılgınlıklardan 
etkilenen Faust’un genç olma hevesine kapılarak, şeytanın hazırlattığı “Gençlik İksiri” 
adını verdiği büyülü karışımı içip bütün çirkin kadınları büyülü aynada yunan güzeller 
güzeli Helena kadar çok güzel görür.  

MEPHISTOPHELES: Hayır! Olmaz! Bütün kadın örneklerini, pek yakında canlı olarak 
karşında göreceksin. 

(yavaşça) Karnındaki bu içkiyle, sen yakında her kadını bir Helena gibi göreceksin 
(GOETHE 1989: 13) 
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Eserde en çok bölüm ayrılan ve neredeyse Avrupa’nın tüm sosyal kültürel 
özelliklerini kendinde birleştiren bazen Gretchen bazen ise Margerete olarak geçen 
karakterin seçimi tesadüf değildir. Çünkü bu karakterin tarihte bir çok benzerleri 
mevcuttu ve bir çok yazar tarafından tıpkı Faust karakteri gibi eserlerine konu 
edilmiştir.   

Goethe eserinde bazen Margarete bazen de Gretchen kullanması kurguda 
Margarete daha saf, temiz ve dindar bir aile kızı iken kullanılan isimdir, yani bütün 
manevi meziyetlerine sahipken Goethe bu ismi kullanır, ancak bu meziyetlerini 
kaybettiği an yani Faust kendisine sahip olduktan sonraki kurguda Gretchen ismini 
kullanır.  

Goethe eserlerini yazarken uyguladığı yöntemlerden birisi de gerçek hayatta 
olmuş olayları edebiyat kurgusu ile bütünleştirmektir.  Nitekim Margarete karakterinin 
oluşturulmasında,  Goethe’nin bizzat şahit olduğu, öz çocuğunu öldürdükten sonra 
idam edilen Susanne Margaretha Brandt’ın gerçek hikâyesi üzerinde bıraktığı derin 
etki büyük önem taşır. Bir diğer benzerlik de Margarete’nin Schakespeare’in  Hamlet 
eserindeki Ofelya karakteri ile çok  büyük bir acı ve felakete maruz kalan Margarete 
bazı benzerlikler taşır. Aynı şekilde Goethe’nin ilk mektup romanı olan “Genç 
Werther’in Acıları” ndaki kadın kahraman Charlotte’nin kız kardeşine de benzetilir 
(Bkz. RAMECKERS 1927: 205-206) Leonard Wagner’in “Çocuk Katili= 
Kindermörderin” adlı eserindeki Evchen karakterine de benzer.   

Bir söylentiye göre de Goethe gençliğinde bir papaz kızı olan güzel bir kız ile 
aşk yaşar, ancak daha sonra başka birine aşık olur ve bu ilişkiyi bitirdikten sonra 
yaşanılan duyguları, 1700 lü yıllarda isimleri şarkılarda geçen kız isimlerinin başında 
gelen Gredt veya Gretleins sembolünü Gretchen karakterine yükler. 

Bir diğer düşünce de bu ismi verirken Goethe, iki tarihi efsaneden de esinlenmiş 
olabilir: ilki, Cortona’lı kutsal Margereta’nın bir soylu ile evlilik dışı sahip olduğu 
çocuğu yüzünden ömür boyu ceza çekip, pişmanlık duymasını konu eder; ikincisi ise; 
Romalı subayla evlenmeyi reddeden Antiochia’lı Margerata’nın hapishaneye 
düşmesini ve burada şeytan tarafından emri altına alınmaya çalışılmasını anlatır (Bkz. 
a.g.e: 2245). 

Faust’un Sokak bölümünde bir gezinti esnasında Gretchen’i görüp onunla 
tanışmak istemesi kızın ise onu reddetmesi sonucu başarısız olur; bu engeli aşmak için 
Mefistopheles’den yardım isteyen Faust, nefsinin çektiği tarafa meyil etmekle  
 şeytanın yoluna girmeye başlar. Şeytanın ise kızın çok dindar ve aile kızı olduğunu 
ileri sürerek onu oyalama niyetinde olmasının, onu iyice özendirip arzularının esiri 
olması niyetiyle kasten verilmiş bir cevaptır.  
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FAUST: Güzel küçük Bayanım, size kolumu verip refakat etmek teklifinde bulunabilir 
miyim? (Goethe 1992:134) 

MARGARETE: Ben ne küçük bayan’ım, ne de güzel’im. Refakat edilmeden evime 
gidebilirim.  (GOETHE 1989:134) 
FAUST: Ahlak hocası Bayım, sen git de bu düsturu başkasına anlat! Ben sana sadece 
şunu söylüyorum: eğer bu şirin ve körpe kız bu gece kollarımın arasında olmazsa, 
seninle gece yarası birbirimizden ayrılacağız.  

MEPHISTOPHELES: Bunun olup olamayacağını bir kere düşünsenize! Yalnız bir 
fırsatını bulmak için, en az on dört gün uğraşmalıyım. (a.g.e. 135) 
FAUST: Ve ben onu göreceğim, ona malik olacağım, değil mi ?(a.g.e. 137) 
Bu tür bir kurgunun detaylı bir şekilde eserde yerini alması, Goethe’nin şeytanın 

insanı aldatma yöntemlerinin başında tarih boyunca ve hemen hemen bütün 
milletlerde olduğu gibi dönemin Alman ve Avrupa toplumunda insani nefsin üstün  
geldiğinin göstergesidir. Bir diğer gösterge de hemen hemen her toplumda iki gencin 
tanışmasında genellikle Marthe gibi koca düşkünü, hafif meşrep dul kadınların aracılık 
ettiği, bunlara inanan genç kızların sonunun genellikle Gretchen gibi felaket olduğu 
gerçek hayatta sıkça rastlanılan olaylardır.  Zaafı olduğu ihtiyaçlarını karşılayabilmek 
ümidiyle Martha’nın Gretchen’in uçuruma sürüklenmesinde en büyük etken olması 
yalnızca genç kızın değil  bu faciadan sonra gerçekleşecek olan Gretchen annesinin, 
ağabeyinin ve çocuğunun ölmesi, kendisinin idama mahkûm edilmesi gibi bütün 
kötülüklerin temelini oluşturur. 

Aynı zamanda Marthe toplumdaki ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeden ayrılıp 
başka yerlere çalışmaya gidip, haber alınamayan kişilerin geride bıraktıkları eşlerinin 
düştükleri acınacak komik, değişik ihtiyaçları için her şeyi yapabilecek uçarı kadın 
tipini de canlandırmaktadır(Bkz. a.g.e. 169). 

Bu sorun dönemin Almanya’sında özellikle 17. yüzyıldan beri acıklı bir hal 
almıştır. Aristokrat yaşama büyük bir özentinin olduğu bu dönemde, saf, temiz, iyi bir 
yuva kurmak özlemi çeken genç kızların bu masumane istekleri, özellikle subaylar 
tarafından suiistimal edilmektedir. Bu durum sonucunda oldukça fazla sayıda terk 
edilen, yüz üstü bırakılan genç kızlar, babası belirsiz çocuklar dönemin yönetimine ve 
ailelerine büyük sorunlar yaşatmıştır. Bunun sonucunda ortada kalan, yetimhanelerin 
kalabalıktan dolayı kabul edemediği sayısız sokak çocuğu, intihar eden, kötü yola 
düşen, evini terk eden veya evinden kovulan genç kızların sayısında aşırı bir artış 
meydana gelmiştir (Bkz. RIVINIUS 1978: 19, ÜNLÜ 1993: 54). 

Faust’un içmiş olduğu iksirin nefsi arzularını arttırması neticesinde Gretchen’a 
sahip olma talihsizliği, var olan bütün kutsalların bozulması anlamına gelmektedir ve 
özellikle Gretchen için ardı ardına gelen felaketlerin de başlangıcını oluşturur. 
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Temiz, duygusal, fakir, dinine bağlı, ahlaklı ve daha birçok olumlu meziyetleri 
olan Margarete, (Gretchen) bir anlık nefsi arzularına yenik düşmesi yani şeytanın kötü 
marifetini göstererek bir anlık genç kızı hareketsiz ve düşüncesiz bırakması sonucu 
kendi vicdanında ve toplum indindeki bütün üstün meziyetlerini bir anda kaybetmiştir. 
         Margarete, bu toplum ve dini kurallara göre suç sayılan eylemi tek başına 
kendisi işlememesine rağmen başkalarının sorumsuzluğu yüzünden bu felakete maruz 
kalmıştır.  Faust ve şeytan sadeceMargarete’nin şahsına kötülük yapmamış, aynı 
zamanda onu kiliseden uzaklaştırmış, Faust’un telkini ile annesinin suyuna koyduğu 
aşırı derecede fazla uyku ilacı ile ölümüne sebep olmuş, abisini toplum 
nezdindesaygın bir insan iken onursuz bir konuma düşürmüş ve toplumun kanunlarına 
aykırı şekilde evlilik dışı bir çocuk sahibi olduktan sonra onu öldürmüştür. İşlediği bu 
son hem dini hem kanuni günah Gretchen’in hapse düşmesine ve idama mahkûm 
olmasına sebep olmuştur (Bkz. NEUBERT 1972:134 ). 

Gretchen’ın güzel, etkileyici ve saf bir tasvirle yansıtılması Faust’u ilk yabani 
duygularının aksine gerçek bir aşk ve sevgiyle kendisine bağlamış, cinsel arzuların 
yoğunluğu zamanla gerçek aşka dönüşmüştür. Bunun en büyük sebeplerinden birisi 
Margarethe’nin temiz kalpli, dindar, dürüst olması, kaldığı odasının temiz manevi 
havasından Faust’un etkilenmesi sonucu artan hayranlığı genç kızı ahlaki ve insani 
açıdan Faust ve Şeytan’ın tam karşıt karakteri yapar.  

Faust’un bir an kapıldığı şehvet duyguları geçtikten sonra Gretchen’den temiz 
duygularla etkilenme anı aşağıdaki alıntı ile gösterilebilir:  

FAUST : (……) Ey sevgili el! Ne kadar ilahisin! Bu kulübe senin sayende bir cennet 
olur. 

Hele Burası! 

Beni nasıl bir zevk raşesi kaplıyor! Burada saatlerce kalmak isterdim. Tabiat: meğerse 
sen burada, hafif rüyalar içinde, hakiki bir melek vücuda getirmişsin! O çocuk, narin 
göğsü ateşli bir hayatla dolu olduğu halde, burada yatıyordu ve Allahın o tasviri, kutsi 
ve temiz bir faaliyetle, burada neşvünema buldu! (GOETHE 1992:139-140). 
Genelde kadınların güzel hediyelere, süslü sözlere ve şirin davranışlara karşı 

olan zaafları bilinen bir gerçektir. Nitekim aşağıdaki alıntıda Goethe bu gerçeği 
Margarete’nin şu sözlerle dile getirir: 

MARGARETE : (…) Ay bu ne? Aman Allahım! Hele bak bir kere, ben böyle bir şeyi 
ömrümde görmedi! Kibar bir kadın, en büyük bayram gününde, bunu takıp gezebilir. 
Acaba şu gerdanlık bende nasıl duracak? Bu muhteşem şeyler kimindir? 

Hiç olmazsı yalnız şu küpeler benim olsaydı! İnsan bunlarla büsbütün başka türlü 
oluveriyor(…) (a.g.e.143) 
Margarete, yukarıda bahsedilen bayan tiplerinin aksine gerek ifadeleri ile gerek 

davranışları ile ve gerekse hissedişleri ile dürüstlüğü ile ön plana çıkan bir şahsiyete 
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sahiptir. Onun Faust ile ilk karşılaşmada onu reddetmesi, odasına şeytan tarafından 
konulan değerli zinciri annesi aracılığı ile kiliseye bağışlaması dürüstlüğünün diğer 
sıradan kadınlara benzemediğinin bir diğer göstergesidir (Bkz. a.g.e. 145). 

Margarethe’’nin şeytanın bulunduğu ortamlarda huzursuz olması, Faust’un da 
birlikte olduktan sonra aynı samimi davranışları göstermemesi,  ona adeta mucizevî 
bir şekilde malum olur. Bu onun temiz kalpliliğinin, saflığının, iyi, dindar genç kız 
olduğunu gösterir.     

MARGARETE: Burası ne kadar sıkıntılı, nasıl küf kokuyor. 
MARGARETE: Şu senin yanındaki adama karşı, ruhumun derinliklerinden gelen bir 
nefret hissediyorum. O adamın aksi suratı kadar, ömrümde hiçbir, kalbime böyle ok gibi 
saplanmamıştır. (a.g.e.184)  
Gretchen’ın annesi kızının geleceği için,koruyucu bir kaygı duyması, annelik 

duygu yoğunluğunun evrenselliğini, ağabeyi Valentin’in kardeşinin hamile kalmasını 
kabullenmemesi dönemin namus ve ahlak anlayışının ne kadar önemli olduğunu, bu 
değerler için insanların çekinmeden canını verebileceklerinin göstergesidir. Bu ve 
benzeri olayların kurguda yer alması, dönemin sosyo-kültürel gerçekliğinin esere 
yansıtılması yönteminin bir diğer göstergesidir.   

VALENTİN : Ben daha şimdiden bütün namuslu şehir halkını, mülevves bir cesetten 
uzaklaşır gibi, senden senin gibi bir kabeden uzaklaşacakları zamanı, hakikat gibi 
görüyorum. Onlar senin gözlerinin içine baktıkları vakit, içinde kalbin burkulacak! 
Bundan sonra altın gerdanlıklar takamayacaksın! Kilisede artık mihrabın önünde 
duramayacaksın!. Güzel dantelli yakalar içinde tansedip eğlenemeyeceksin! Karanlık 
bir sefalet köşesinde, dilencilerle, maluiler arasında gözleneceksin, ve Allah seni sonra 
affetse bile, yeryüzünde gene telin edileceksin. (a.g.e.200)  
Valentin topluma ve dinin kurallarına aykırı olan ve bütün felaketlerin de 

başlangıcı olan bu olay olduktan sonra toplumun ve aile bireylerinin bu kurumların 
kanunlarına göre suçlu olan genç kızın karşılaşacağı dışlanmanın ne kadar büyük 
olacağını göstermektedir.   

VALENTİN: Muhabbet tellağı kılıklı rezil karı! Senin şu kuru vücudunu bile ortadan 
kaldırabilseydim, gene bütün günahlarımının bol bol bağışlanacağını ümit edecektim. 
(a.g.e.200) 
Valentin’in bu tür konuşması ile Goethe’nin vermek istediği mesaj, toplumda 

işlenilen suçların yalnızca iki kişinin hatası yüzünden değil, aynı şekilde aracılık eden 
kişilerin de hataları yüzünden gerçekleştirdiği ve bu kişilerin hem aile hem de toplum 
tarafından ne kadar nefretle karşılandıklarının ve sebep oldukları felaketin 
büyüklüğünü gösterir.   
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Lischen ve Gretchen’ın çeşme başında konuşmasında da dönemin toplumunun 
evlilik dışı çocuk edinmeye ne kadar katı hoşgörüsüz olduğu, küçük gördüğü ve ceza 
verilmesi gerekli bir olay olduğunu bir kez daha vurgulanır.  

LISCHEN : Bir de ona acıyorsun! Bizler iplik bükerken ve geceleri annelerimiz aşağı 
inmemize müsaade etmezken, o sevgilisinin  yanında tatlı dakikalar geçiriyordu. 
Kapının arkasındaki sıranın üstünde ve o karanlık dehlizde, saatler onlara hiç de uzun 
gelmiyordu. Artık şimdi boynunu büksün ve sırtına günahkar gönleğini geçirerek, gidip 
kilisede af dilesin! (a.g.e.189) 
Kendi kızını öldüren bir katil anne durumuna düşen Gretchen kendi kız 

kardeşini bir anne gibi büyütmüş ve onun için en az bir anne kadar fedakârlıkta 
bulunmuş bir abladır. Bu kadar şefkatli, merhametli, çocuk sevgisi olan bir kadının 
kendi çocuğunu isteyerek öldürmesi sağlıklı, inançlı ve akıllı bir insan açısından 
imkânsızdır. Onu bu suçu işlemeye iten başta Mepfistopheles, Faust ve en az onlar 
kadar sorumlu olan toplumun ve kilisenin katı kurallarıdır.  

MARGARETE : (……) Bu suretle ben onu, süt ve su vermekle, tek başıma büyüttüm ve o 
adeta benim çocuğum oldu. Hep benim kollarımda neşelendi, tepindi ve benim 
kucağımda büyüdü. (s.164) 

Gretchen’in başına gelen facianın birçok yorumu yapılabilir. Genel olarak 
düşünüldüğünde dönemin siyasi iktidarının halkın üzerinde kurduğu baskı ve onların 
bütün ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal haklarını gasp etmesini bir sembolü olabilir. 
Yani Margarete, ezilen hakları zorla veya kandırılarak elinden alınan halkı, Faust ise 
kendi iradesi dışında başka güçlerin güdümü ile halkını ezen iktidarı veya dünyaya 
yön veren savaşları çıkaran, sömürge sistemini en gaddar şekilde uygulayan, baskıcı 
tüm idareleri temsil eder. Günümüz yorumcuları saflığı, temizliği, doğallığı temsil 
eden Margarete’nin kirletilmesi doğanın ve çevrenin maddi çıkar için bozulmasına da 
yorumlarlar.  

Margarete’i çok sevdiğini söyleyerek kandırıp daha sonra da ona sahip olan 
Faust, hem bu olayın hem de daha sonra buna bağlı olarak meydana gelen 
Margarete’nin annesinin, ağabeyinin ölümünün, genç kızın çocuğunu öldürüp aklını 
yitirmesinin sorumlusu olarak, henüz bütün insani değerlerini kaybetmediğinden 
vicdan azabı duyar. Şeytanın yönlendirmesi ve kendi zafiyetinden dolayı bütün bu ağır 
suçları idrak eden ve kendini çok kötü hisseden Faust, Margarete’nin hapiste olduğunu 
ve idam edileceğini öğrendikten sonra onu kurtarmak için Mefistofeles ile bulunduğu 
hücreye giderler. Margarete, yaşadığı olaylardan sonra yarı deli hâlinde, pişmanlık 
içinde kıvranmaktadır. 

Margarete’nin delilik belirtileri aşağıda alıntıyla gösterilebilir:  

HABİS RUH: Nurlu insanlar senden yüz çeviriyorlar. Temiz ruhlular sana ellerini 
uzatmaktan tiksiniyorlar.  
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Eyvahlar olsun! (s.203), 

Kilidi yakalar. İçerden bu şarkı işitilir:  

Annem olacak o kaltak,  

Benim boynumu devirdi 

Babam olacak o alçak,  

Her tarafımı kemirdi! 

Küçük kız kardeşim hemen 

Kemiklerimi topladı, 

Serin bir yerde sakladı, 

Ve güzel bir kuş oldum ben. 

Hiç durmadan uçuyorum. (GOETHE 1992: 240) 

Aklını tam olarak yitirmeyen Margarete, bu zor durumda bile Allaha dua 
etmekten bu dünyada bulamadığı adaleti Tanrıda aramaktan geri durmaz ve ölümün 
yakınlığını korkuyla hisseder: 

MARGARETE: Tanrının adaleti! Ben kendimi sana teslim ettim! 

MARGARETE: Eyvah, Eyvah! Geliyorlar. Ölüm ne acı şey! (GOETHE 1989: 24) 

Mephistopheles’in kaçıp kurtulma teklifine, bu kadar zor durumda olmasına 
rağmen kaçmayı reddederek işlediği suçunun cezasını çekmesi gerektiğini, vicdan 
azabından kurtulmanın imkansız olduğunu anlar ve kendini adeta Tanrının adaletine 
teslim eder.  

MEPHİSTOPHELES: Gel! Gel! Yoksa seni onunla beraber yüzüsütü bırakıveririm.  

MARGARETE: Ben gitmemeliyim. Benim için ümit edilecek hiçbir şey kalmadı. 
Kaçamak neye yarar ki? Onlar beni gözetliyorlar. Üstelik bir de vicdan azabı çekerek 
dilenmek mecburiyetinde kalmak, o kadar elim, gurbette sürünmek te, öyle feci bir şey 
ki! Hem nasıl olsa beni gene yakalayacaklar(GOETHE 1989:247). 

MARGARETE: Ben seninim, Tanrım! Kurtar beni!, Ey melekler, Ey mukaddes sürüler, 
beni korumak için etrafıma üşüşünüz. 

Heinricih! Senden tüylerim ürperiyor.  

MEPHİSTOPHELES: O mahkûm oldu! 

BİRSES 

Kurtuldu! (a.g.e.250-251) 

Eserde geçen “ Bir Ses” Meleklerdir ve Margarete’in Allahın katında 
kurtulduğunu söylerler. Faust şeytanla birlikte oradan ayrılmak zorunda kalır. 
Margarete şeytanın, örf adetlerin, çevrenin ve özellikle de onun yanında durmayan  
Faust’un adeta kurbanı olmuştur.  Burada tek suçlu duruma düşen yine o olmuştur.  
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Bütün maddi manevi baskın güçler tarafından ezilenleri temsil eden 
Margarete’nin ölümü de ders verici iletiler içermektedir. Goethe bu şekilde hem 
dönemin sosyal ve kültürel adaletsizliklerini eleştirmekte hem de okuyucuya ders 
almaları için Margarete’nin sonunu bu şekilde kurgular. Bu sondan oldukça fazla ders 
çıkarılabilir ama en bariz olanı ölümüne de olsa yanlış olan ne varsa karşı durmanın, 
hesap verilecek ve adalet makamın Allah olduğudur.  

3. MARIA MAGDALENE’DE KLARA KARAKTERİ VE SOSYO-
KÜLTÜREL OLGU:  

Alman Gerçekçi edebiyatının en önemlilerinden birisi olan Friedrich Hebbel, 
Goethe’nin aksine çok az yaşayan ve hayatını idame ettirmek için her zaman 
başkalarına muhtaç olmuş Alman yazarları arasındadır. Hebbel’in başarısız, kısa süreli 
ve değişik dallardaki üniversite eğitim girişimleri, çeşitli ülkelere fakirlik ve hastalık 
içindeki yolculukları, normal olmayan evlilikleri, çocuklarının ölümleri vb. acı dolu 
hayatı onun 1843 yılında tamamladığı sosyal dram eseri “Maria Magdalena” başarıyı 
yakalamasına vesile olmuştur (Bkz. AYTAÇ 2001: 282). 

Alman edebiyatında Hebbel zamanına kadar eserlerinde gerçekçi olaylara yer 
ver yazarların önemlileri olarak Lessing, Schiller, Goethe ve Kleist sayılabilir. 
19.yüzyıl ortalarında meydana gelen işçi-köylü ayaklanmaları, dokumacıların acınacak 
halleri, siyasi kargaşa, sansürsüz ve diğer benzeri gerçekçi olayların edebiyatta 
merkeze oturduğu zemini hazırlamıştır.  

Fen ve teknik bilimlerinin hızla ilerlemesi dönemin insanlarının Darwin 
teorisinin özünü oluşturan somut, gözle görülen, elle tutulan açıklanabilen şeylere 
inanmayı ön plana çıkarmış, dini düşünceler, kaderin belirlenmesi, siyasi değişimler 
vb. nin yerine, insanın kendisi karar vermeye başlamasıdır. Bu ortamda yazılan 
eserinde Hebbel, üst sınıf insanlarının kaderini veya antik dönem kahramanlarının 
gidişatını bilindik aristokrat veya kahramanlar belirlemez, aksine alt sınıfına ait 
insanların tek tek sorunlarını ayrıntılı biçimde yani gerçekçilik yöntemi ile 
yansıtmaktadır. (Bkz. RIVINIUS 1978: 42) 

Arkadaşı ve her zaman destekçisi AmalieShoppe’nin hayat hikâyesi ve çektiği 
zorluklar onu etkilemiş, eserin oluşumuna büyük katkılar sağlamıştır. Eserin genelinde 
Hebbel halk sınıfı ile soylu sınıfının istekleri arasındaki çatışmayı değil, alt sınıf 
içindeki ahlak algısını ve örf adetlerin katılığını öne çıkarır.  Kahramanların hepsi bu 
örf adetlere ve alt sınıfın ahlaki kurallarına bir şekilde bağlanmaya kendilerini mecbur 
hissederler  (Bkz. http://www.lerntippsammlung. de /Maria-Magdalena--k1-Hebbel-
k2-.html). 
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Hebbel diğer eserlerinin büyük çoğunluğunda olduğu gibi bu eserinde de, 
Yunan tiyatrosunun özü olan kader ile Shakespeare’nin özü olan bireyin bir sentezini 
oluşturur. (Bkz.AYTAÇ 2001:283) 

İnsanın çevresi, ailesi, kendisi ile olan ilişkileri, günlük yaşam, geçim sıkıntısı, 
geleneklere bağlılık, insanların birbirlerini çıkarları için aldatması, birbirlerine iftira 
atma, devlet bürokrasisi, batı kültüründe yıllardır süregelen düello, ihanet, vb. sosyo-
kültürel temalar eserde gerçekçi biçimde kurgulanmıştır. Ancak eserde en yoğun 
şekilde işlenen eserin önemli karakterinden olan ve yaşam öyküsü ile dönemin sosyo-
kültürel olaylarını ve kadınlarının özelliklerini yansıtan Klara’nın yaşadıkları ve 
ölümüdür. Eserin adı olan Maria Magdalena tarihte değişik birçok hikâyesi olan 
biridir. 

Bunlardan bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

Batı dillerinde Maria veya Mary Magdalene/Magdalena olarak geçen Mecdelli 
Meryem veya Magdalalı Meryem Yeni Ahit’e göre, İsa’nın takipçilerinden birisidir, 
Markos ve Yuhanna İncillerine göre ise, gömüldükten sonra dirilen Hz.İsa’yı ilk gören 
kişi odur.      

Meryem'in, Celile’nin Tiber Gölü   kıyısındaki Mecdel Nunayya   kasabasından 
olduğuna inanılır. Luka İncili’ne göre de İsa onu kötü ruhlarından arındırmıştır.  

Luka İncili'ne göre İsa bir gün Farisilerden Simun'un evine yemeğe gider. 
Yemek esnasında şehirde günahkâr olarak bilinen bir kadın odaya girer ve İsa'nın 
ayaklarını gözyaşları ile ıslatıp saçları ile siler. Daha sonra güzel kokulu bir yağ ile 
ayaklarını ovar. Simun, "Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının 
kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkâr biri olduğunu anlardı," der. Hz.İsa 
Simun'a kısa bir öykü anlatır ve kadının başkalarından fazla olan günahlarını 
bağışladığı için onun da kendisini diğerlerinden daha çok sevdiğini söyler. Kadına 
"Günahların bağışlandı... İmanın seni kurtardı, esenlikle git," der. Luka İncili'nde 
bahsedilen bu günahkâr kadının Mecdelli Meryem olduğu kabul edilir. 

Maria Magdalena ya da Mecdelli Meryem hakkındaki bir diğer inanışa göre, 
İsrail'de fahişelik yaptığı iddiasıyla taşlanan Meryem'e Hz. İsa yardım eder. Hz. İsa, 
kadını linç etmek için toplanan kalabalığa Hiç günahım yok diyen devam etsin der ve 
bunun üzerine kızgın kalabalık dağılır. Bu olaydan sonra Meryem tövbe ederek 
Hıristiyanlığı kabul eder ve bir azize olur. 

Bir diğer efsaneye göre Mecdelli Meryem, İsa’nın müritlerinden olan 
Maximinus ile deniz yolu ile Efes üzerinden Fransa’nın Marsilya şehrine gider. 
Fransa’ya gittikten sonra inzivaya çekilir, sadece kilise ayinlerinde dağıtılan kutsal 
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ekmek ve limon ağaçlarından yükselen koku ile beslenir (Bkz. KURT, http://epub.uni-
regensburg.de/25778/1/ubr12898_oc.). 

Eserin en önemli karakterlerinden olan Klara’nın yaşamının, özellikle dini 
kaynaklarda geçen Maria Magdalena’nın yaşadığı olaylar arasında oldukça fazla 
benzerlikler bulunmaktadır. En belirgin olan benzerlik, çok saf, temiz, dindar, 
yardımsever bir kız olmasına rağmen hile ile nişanlısı tarafından kirletilip hamile 
bırakılmasıdır. Bu olaydan sonra maruz kaldığı aile. ama özellikle de baba, nişanlı ve 
çevre baskısı yüzünden intihar etmesi sürecinde geçen olaylar, hem Magdalena ile 
benzerlikleri hem de dönemin birçok sosyal ve kültürel olguları esere yansıtır.   

Önemli karakterlerden baba Anton usta, anne ve bazı yan karakterler geçmişe, 
yani geleneklere bağlı kişileri, Leonard, Karl, Noter Yazmanı ve bazı yardımcı 
karakterler çağın değişen, yani maddiyatı bütün değerlerin üstünde tutan insanları 
temsil eder. 

Geleneklere aşırı derecede bağlı, sert, katı değişmez kuralları olan, her şeyi 
idare eden, evin tek hâkimi Anton usta ve kadere boyun eğen, kocasının hakimiyeti 
altında, çağın Almanya’sında tercih edilen ev kadını özelliklerini yani KKK. (Kinder, 
Küche, Kirche= Çocuklar, Mutfak,Kilise) formülündeki çocuklarına iyi bakan, 
mutfakta iyi yemek yapan ve dindar ev hanımı, ölümü her zaman yanında hisseden 
dönemin şartlarına göre çok iyi bir annenin kızı olan, aynı zamanda eserin 
başkahramanı Klara’dır (Bkz.http://gutenberg.spiegel.de/buch/maria-magdalene-
2666/1). Klara, namusu kirletildiğinden, babasına utanç getirmemek için ve nişanlısı 
tarafından da kardeşine atılan bir hırsızlık iftirası bahanesiyle terk edildiğinden, başka 
çıkar yol bulamadığı için kendini kurban eder, yani intihar eder.  

Eserde karakterlerin özelliklerini, dolayısıyla zamanın Almanya’sının 
geçirmekte olduğu gelenekselden, değişim sürecindeki yani materyalizmin hakim 
olduğu sosyal kültürel olgulara geçişi, eserdeki kişilerin tanınmasına yardımcı 
olabilecek alıntılar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:  

3.1. KLARA:   
KLARA : (….) (Gözlerini göğe kaldırarak) Fakat sen esirgeyicisin! Acıyansın! Ben de 
Katolikler gibi inanabilseydim, sana bir adak adardım. Bütün biriktirdiklerimi 
harcayarak sana altından yapılmış bir yürek satın alır, güllerle bezeyerek katına 
sunardım. Bizim rahip senin gözünde adakların bir değeri olmadığını, çünkü her şeyin 
zaten senin olduğunu ve senin olan şeyleri yine sana vermenin anlamsızlığını söyler. 
Ama evimizde ne varsa aynı zamanda babamızın. Öyle olduğu halde kendi parasıyla 
ona ipekli bir mendil alıp güzelce işledikten sonra doğum gününde tabağının üstüne 
koyuna hoşnut olur. (…..) Ama mihrabın üstünde duran Meryem, ona tatlı tatlı bakarak 
gülümsüyor, sanki çevresinden fırlamak, çocuğun arkasından koşarak onu öpmek 
istiyordu. Onun yerine bunu ben yaptım (HEBBEL 1970: 29). 
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KLARA : (Yalnız) Tanrım! Tanrım! Bana acı! Yaşla babama acı! Al beni yanına artık! 
Çünkü ölümünden başka hiçbir şey ona şifa vermeyecek! Bak, sokaklara pırıl pırıl gün 
ışığı vurmuş. (…) Seni çağırıyorum ey ölüm! Karşında bütün ruhuyla küçülen kişiyi 
koru! Bu güzel dünyanın tatsız, neşesiz hale geleceği güne kadar ona süre ver! Bana 
soğuk elini uzattığın zaman ürpermeyeceğim, elini cesaretle tutacak, hiç kimseden 
görmediğin kadar büyük bir neşeyle ardından yürüyeceğim (a.g.e.65). 

(…) Ah boğuluyorum! Soluğumu tıkayan bu darlıktan kurtulabilsem! Bu acı, soluk 
alamadığım için sürüp gidiyor. İnsanlara işkence edenler biraz ara vermek zorunda 
kalınca acı çeken kimse dinleniyorum sanır. Bu, dalgalar içinde çırpınan bir insanın 
kendini aşağıya çeken burgaçtan bir an için kurtulmasına, suyun yüzünde son kez soluk 
almasına benzer. Hemen arkasından dalgalar onu yine yutar ve bu yüze çıkış, ikinci bir 
can çekişmeden başka bir şeye yaramaz.  

Demek öyle, Klara! Evet, babacığım gidiyorum! Ama kızın kendini öldürmeyecek. 
Yakında o adamın karısı olacağım. Yahut da… Aman Tanrım! Hayır! Ben mutlu olmak 
için dua etmiyorum ki! Ben düşkün bir yaşam için, en derin bir düşkünlük için el 
açıyorum! Tanrım! Bana bu yoksulluğu çok görme! Haydi! Yola çıkmalı! Mektup nerde 
?(Mektubu alır) Ona giderken yolda üç pınara rastlayacaksın… Bunların hiçbirinin 
önünde duramazsın! Henüz buna hakkın yok senin…(çıkar) (a.g.e. 79). 

KLARA: An… İçiyorum ki… hiçbir zaman seni… Utandıracak bir suç… İşlemek 
istemedim(a.g.e. 57). 

KLARA : (…) Duyduğum korku da layık olmadığım bir utançtan dolayı değil.(Sesini 
alçaltarak) Ben daha çok senden korkuyorum! Ve yalnızca bana yaşam vermiş olan 
yaşlı bir adamın kızı olarak karşındayım (a.g.e. 81). 

KLARA : (…)  Ah, keşke yalnızca benim yaşamım söz konusu olsaydı! O zaman her şeye 
sabırla katlanır, alnımın yazısına razı olurdum. (…) Fakat bu suçta ben yalnız değilim 
ki! Yargı günü gelince, “Kendini neden öldürdün” sorusuna, “Babanın ölümüne nasıl 
neden oldun ?” sorusundan daha kolay yanıt verebilirim (a.g.e. 83). 

KLARA : (…) Belki ulu Tanrı da sana bakınca ve beni ne duruma getirdiğini görünce 
acıyarak günahımı bağışlayacak, kendimi öldürmeme izin veremese bile, bunun için 
gereken gücü benden esirgemeyecektir.(…) (a.g.e. 88). 

Bu alıntılar, Klara’nın dinine, ailesine özellikle de babasının otoritesine çok 
bağlı bir genç kız olduğunu açıkça gösterir. Dinine, toplumuna ve kendine karşı 
işlenilen suçun olumsuz sonuçlarının hem bu dünya da hem de öbür dünya da 
kendisine daha çok zarar vereceği kesin olmakla beraber, o yine de özellikle babasının 
üzülmesini ve onu utandıracak olmaktan dolayı daha çok üzülmektedir. Bu davranışı 
ile fedakârlığının büyüklüğü daha iyi anlaşılmaktadır.  

KLARA: O! O akşam ben, seni itip de oturduğumuz banktan ayağa kalkınca, çok, çok 
kötü bir söz ettin. Yaprakları içinden aydınlatarak o zamana kadar bana yardımcı olan 
ay, birdenbire ıslak bulutların içinde gözden yitti. Kaçıp kurtulmak istedim, fakat 
birinin beni tuttuğunu duyumsuyordum. Önce sen sandım; oysa sen değildin. Gül ağacı, 
eteğimi dişliyor gibi beni dikenlerine takmış, bırakmıyordu. Sen de içimi karartıyordun; 
kendi kendime güvenim kalmamıştı. Karşımda, verdiği borcu geri isteyen birisi gibi 
dikilmiş duruyordun. Bense… Aman Tanrım! (a.g.e. 32). 

KLARA: Eve döndüğüm zaman annemi hasta, ölüm derecesinde hasta buldum. 
Görünmeyen bir elle çarpılmış gibi birdenbire yatağa düşmüştü. (…)… eliyle işaret 
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ederek yatağa yaklaşmamı istiyordu. Yavaş yavaş yaklaşınca beni kendine çekti ve 
günah işlemiş dudaklarımdan öptü. Utancımdan ölüyordum. Her şeyi ona açıklamak; 
düşündüklerimi, duyduklarımı açıkça söyleyerek, “Seni şu yatağa yatıran benim” diye 
haykırmak istiyordum. Ve bunu söyledim de. Fakat gözyaşları hıçkırıklar sözlerimi 
boğdu. O zaman, bana tatlı bir bakışla bakarak babamın elini tuttu ve “Ne iyi bir yüreği 
var” diye mırıldandı (a.g.e.33) 

Leonard’ın hilesi ile kandırılıp kirletilen Klara’nın bu olayda suçsuz olduğu ve hissettiği 
suçluluk duygusu ile hiçbir şeyden habersiz iyi kalpli annesine karşı mahcubiyetinin ve vicdan 
azabının ne kadar büyük olduğu anlaşılmaktadır.  

KLARA (…..) Her hizmetini göreceğim; senin için çalışacağım. Boğazım için bana bir 
şey ödemeyeceksin, çalışacağım. Boğazım için bana bir şey ödemeyeceksin, bunu 
kendim sağlayacağım. Geceleri iplik eğirecek, dikiş dikecek, iş bulamayınca da aç 
kalacağım. Babama herhangi bir şey fark ettirmektense kendime kıymaya razıyım. Eğer 
gerektiği zaman köpeğinin yerine beni dövmek estersen döv! Dilimi tutup ses 
çıkarmayacağım ve komşulardan hiçbiri bir şey duymayacaktır. Vuracağın kırbaçlar 
derimin üstünde iz bırakmayacak, diyemem. Çünkü bu benim elimde olan bir şey 
değildir. Ama yalan söyleyeceğim! (…) Evlen benimle, Leonhard, artık çok yaşamam 
ben (a.g.e. 81). 

KLARA: Sevinmemek mi? Seninle derhal evlenmek, benim için ölüm demek olurdu. 
Fakat babamı tanımıyorsun. Niçin acele ettiğimizi bilmiyor. Bilemez de. Bunu kendisine 
biz de söyleyemeyiz. Yüz kez demiştim: “Kızımı ancak onu seven, fakat dolabında ona 
verecek ekmeği de bulunan birine verebilirim.” Hala da aynı şeyi der durur. Şimdi sana 
söyleyeceği de şudur: “ Bir yahut iki yıl daha bekle, oğlum.” O zaman ne yanıt 
vereceksin (a.ge.33) 

KLARA: Her ikisi de baba katili olmaktan iyidir. Ah! Biliyorum. Bir günah, başka bir 
günahla ödenemez! Ama şimdi işleyeceğim suçtan yalnızca ben ceza göreceğim. Oysa 
babamın kendini öldürmesine neden olursam elindeki bıçak yalnızca onu değil, beni de 
öldürür. Ama ben nasıl olsa öleceğim. Bütün korkularıma karşın bana güç ve cesaret 
veren de bu! Sen yaşayacak ve mutlu olacaksın! (a.g.e. 89) 

 Kendisine gençlik sevgilisi tarafından teklif edilen evlenmeyi ret eden ve bütün 
genç kızlık, insanlık onurunu ayaklar altına alarak, kendisinin sebep olmadığı bu suçtan 
kurtulmak için nişanı basit bir bahaneyle bozan Leonard’a kendisi ile evlenmesi için 
yalvarır. Ona bir insanın katlanamayacağı vaatlerde bulunmasına rağmen ve genç kızı 
hile ile kirletmesine rağmen, bu gerçeği genç kızdan kurtulmak için bir bahane ederek 
onu reddetmesi, Leonard’ın ne kadar vicdansız ve maddiyat düşkünü birisi olduğunun 
göstergesidir.    

KLARA : (atılırcasına) Kuyudan çekeyim! 

KLARA: Dışarda ay ışığı var… Tanrım! Sana ben gelmezsem babam gelecek diye bunu 
yapıyorum! Bağışla beni! Bize kötülük… edenleri…ba…ba…(çıkar) s.102 

Kardeşine kuyudan su çekme bahanesi ile kuyuya gidip intihar eden Klara, 
çevresi, babası, erkek kardeşinin, nişanlısının baskısı neticesinde -suçsuz olduğu 
halde-genç yaşta yaşamını sonlandırmak zorunda kalmıştır. Bu son aslında 
masumiyetin, saflığın ve maneviyatın yok oluşu ile eşdeğerdir.   
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3.2. LEONARD:  

Klara’nın nişanlısı Leonard’ın karakter özelliklerini belirleme açısından 
yardımcı olacak alıntılar şu şekilde tespit edilebilir:  

LEONNARD: Sen her zaman böyle neşesizsin. On gün görünmesem, bu aralık on kez 
yağmur yağıp güneşe de açsa döndüğüm zaman yine bıraktığım gibi neşesiz bulurum.  

KLARA: Herzaman böyle olmadığımı bilirsin (a.g.e. 31) 

LEONARD: Sınavı geldiği zaman sarhoştu. Belediye Başkanı’nı selamlayacağına 
sobaya diz büktü. (…) Neyse matematik sınavı başladı. Fakat bir görmeliydin. Hah! 
Hah! Hah! Bizim rakip kendi yarattığı bir çarpım cetveline göre hesap yapıyor, 
beklenmeyen sonuçlar çıkarıyordu. Belediye Başkanı, “ Bu adam hesap bilmiyor!” diye 
bağırdı ve bana işe atandın, der gibi şöyle bir baktıktan sonra elini uzattı. Bende tütün 
kokmasına karşın bu eli aldım, dudaklarıma götürdüm… İşte, imzalı, mühürlü atanma 
yazım.  

LEONARD: İnanırım. Ben bu zamanı, Belediye Başkanı’nın kambur kızına kur yapmak 
için harcadım. Başkan bu kızı çok sever. Mahkeme görevlisi sol koluysa o sağ koludur. 
Ama kur yaptım dediysem, yanlış anlama. Açıkça bir şey söyledim. Yalnızca, bildiğimiz 
kırmızı saçlarını övdüm, senin için de çok hoşuna giden birkaç söz söyledim (a.g.e.34). 

LEONARD : (…) Bence eski peygamberler bile karılarının getireceği mal ve mülkü 
aşağı görmezlerdi. Yakup Peygamber Raşel’i yedi yıl peşinde koşacak kadar sevdiği 
halde, babasına hizmet ederek kazandığı yağlı koyun ve koçları birlikte getirince 
bunları sevinerek kabul etti, küçümsemedi. Böyle yapmakla yanlış davrandı diyemeyiz, 
ondan daha ileri gitmek yanlış olur. Kızınız da evlenirken bana birkaç yüz taler birlikte 
getirirse ancak hoşnut olurum, bu da çok doğal. Çünkü bundan kendisi de 
yararlanacak, benim evimde daha iyi yaşayacaktır. Koca evine yatağını birlikte getiren 
kız, yapağı tarayıp eğirmek zorunda kalmaz. Elbet böyle olmasa da olur pekâlâ. Ama o 
zaman da perhiz yemeği bizim Pazar yemeğimiz, Pazar yemeği de Noel şölenimiz olur. 
Ne yapalım (a.g.e.43) 

LEONHARD: Ökyleyse bütün kent halkının yanlış düşünüyor olması gerek. Kardeşin 
tutukevinde, değil mi? Asla nutuk evine girmedi mi? Sen bir… Bu kardeşin kız kardeşi 
değil misin? (a.g.e.81) 

LEONHARD: İnsan bu söylediklerini duyunca, böyle bir şey dünyada yalnızca senin 
başına gelmiş sanıyor. Senden önce binlerce insan aynı çileleri çekmiş ve yazılarına 
razı olmuşlardır. Senden sonra da binlerce kişi aynı yıkıma uğrayacak, fakat 
yazgılarına boyun eğeceklerdir. (……) Ama sonra söylediklerinden kendilerini de 
utanır, işledikleri günahtan ilenmelerinden kendileri de pişman olur ve beşiğin başına 
oturarak çocuk bakarlardı (a.g.e.84) 

LEONHARD :  (……) Ve duygularıma karşı da, yasaya karşı da kendimi özgür saydım. 
Şimdi, ben bir başkasıyla söz alıp verdikten sonra sen geliyorsun. Evet…(kendi kendine) 
Bu söylediklerim keşke doğru olsa… Öteki de aynı senin durumunda. (Klara’ya) Sana 
acıyorum, Klara (…) (a.g.e.86). 

Alıntılardan da anlaşılacağı gibi dönemin materyalist felsefesinin temsilcisi 
konumundaki Leonard kendi çıkarı için, önce Klara’yı kirletip kendine bağlar, içinden 
konuşmalarında sadece Klara’yı değil başka kızları da kirlettiğini mırıldanır. Leonard 
işe girebilmek için sakat bir kız olan Belediye başkanının kızını da kandırıp aracılık 
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eder, aynı şekilde rakibini içki içirerek sınavda başarısız olmasını sağlar, 
Antonusta’dan Klara’nın çeyizinin çok olması için Süleyman peygamberin kıssasını 
anlatır. Bütün bu tespitlerden Leopald’ın ne kadar bencil ve acımasız olduğu 
çıkartılabilir. Bütün bu kötülükleri bir canlının yapabilmesi için adeta insan harici bir 
yaratık olması gerekir. 

3.3. ANTON USTA: 

Klara’nın babası Anton usta değişime direnen, geleneklerine direnen insan 
örneğini temsil eder: 

ANTON USTA  : (…) Ama tam otuz yıl namus ve onurla yaşam yükünü taşıdıktan; 
ölüme, yıkımlara, her türlü talihsizliklere hiç yakınmadan katlandıktan sonra bir oğul 
çıkar da yaşlılığında sana yardım edecek yerde onurunu ayaklar altına alırsa,  o zaman 
Tanrı’ya başkaldırır, “Benden iğreniyorsan al canımı Tanrım! Ben, vücudumu örtecek 
şu kara topraktan daha kirli bir yaratığım! diye bağırırsın. Böyle bir durum karşısında 
da sen, şimdi benim içimde saklayıp dışa vuramadığım bütün ilençleri eder, saçlarını 
yolar, göğsünü paralayabilirsin. Bir kadın olarak senin bana üstünlüğün burada (a.g.e. 
60). 

ANTON USTA : (…) Kardeşin oğulların en kötüsü çıktı, sen kız çocuklarının en iyisi ol. 
Ben şimdi herkesin gözünde, işe yaramaz, batmış bir adamdan başka bir şey değilim. 
(…)  Oğlum bir alçak çıkınca herkesi düş kırıklığına uğratmış oldum. Ama sen, anan 
gibi bir kadın olursan, “Oğlanın yoldan çıkmasında ana babanın suçu yokmuş, çünkü 
bak, kızları doğru yoldan gitti, bütün arkadaşlarına üstün çıktı derler. (…) (a.g.e. 62). 

ANTON USTA: Ben bu dünyayı artık anlayamıyorum! (s.108) 

İKİNCİ GÖREVLİ: Anton Usta! Dayanıklı olun! Herkes bu kentte sizin en namuslu 
adam olduğunuzu bilir (a.g.e. 54). 

Klara’nın babası Anton Usta dönemin geleneklere bağlı, dürüst, dindar, yeniliğe 
kapalı, otoriter, ilkelerinden taviz vermeyen baba tipini temsil eder. Onun bu esnek 
olmayan, değişen dünyaya ayak uyduramama hali ve taviz vermez tutumu, öz kızının 
intiharına sebep olmuştur. Bu hoşgörüsüz davranışı asıl suçlunun cezalanacağı yerde, 
başkasının yüzünden işlenen suçun cezasını canı ile ödeyen kızın cezalanmış olur.  

3.4. NOTER YAZMANI: 

NOTER YAZMANI: Daha kuşku mu duyuyorsunuz? İstiyorsunuz elbet, fakat elinizden 
gelmiyor! Yalnızca onu söylediğiniz sözleri anımsayın! Onu ölüme sürükleyen sizsiniz! 
Onu bu kararından vazgeçirmemenin sorumluluğu da benim omuzlarımda! Doğrudan 
doğruya benim omuzlarımda! Acıklı durumunu gördüğünüz halde, arkanızda yapılacak 
dedikoduları düşündünüz! Fakat o yılanlardan hiçbirinin değer verilmeye layık 
olmadığını düşünmediniz?  Sizi söylediğiniz sözler de onu ümitsizliğe düşürdü. Bana 
gelince, Klara’nın sınırsız acısını gördüğüm zaman onu bağrıma basacak yerde, o 
alçağın bizi öyle görünce nasıl sırıtacağını kurmaya kalktım. İşte şimdi de….Kendimden 
daha kötü birinin etkisi altında kalma yanlışını yaşamımla ödüyorum. Siz, şu taş gibi 
karşımda duran siz de bir gün bunu itiraf edecek, ona şöyle diyeceksiniz: “Kızım! 
Çevremdeki insanların sözlerine, dedikodularına bu kadar önem verdiğim için ne büyük 
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acı duyduğumu bilemezsin! Benim şu şimdi çektiğim acı yanında o söylenenlerin ne 
değeri olabilirdi? Ölürken başucumda bulunamayacak, alnımdaki ecel terini elinle 
silemeyeceksin. Benim için bundan daha büyük hangi acı olabilir? (a.g.e.108) 

Klara’nın gençlik sevgilisi, ona hamile olduğunu öğrendiği halde evlenme 
teklifi yapan ve onu gerçekten seven genç Noter yazmanının ifadeleri Klara’yı ölüme 
sürüklenmesinde payı olanları saymaktadır. Noter yazmanının ifadeleri, Klara’yı 
dolayısıyla çağın Almanya’sının en büyük sosyal sorunlarının başında gelen, genç 
kızları baskı altına alan unsurların sebep olduğu felaketi bütün açıklığı ile tasvir eder. 
Bu baskıda payı olan insanların cinsiyetine dikkat edildiğinde hepsinin erkek olması, 
dönemin erkek egemen toplumunun kadın üzerindeki mutlak egemenliğini de gösterir.  

3.5. KARL: 

Klara’nın erkek kardeşi olan Karl olayların geçtiği zamanın çalışmadan çabucak 
zengin olmak isteyen, hiçbir sorumluluk almak istemeyen, vefasız genç insan tipini 
temsil etmektedir. 

KARL: Neden hayır? Benim bir deniz yolculuğuna çıkacağımı bilmiyor musun?  (…) 
Evet, gerçekten artık beni tezgâh başında tutamaz. Annem öldü. Her fırtınadan sonra 
balık yemekten vazgeçecek kimse kalmadı evde. Hem ta çocukluğumdan beri istediğim 
bu değil miydi? Dışarıya başka ülkelere gitmek! Burada bir şey olmama olanak yok (…) 
(a.g.e. 98 ). 

KARL: Anne bana bir lira verebilir misin ? 

KARL: Ev parasından ver. On beş gündür omletleri yağsız pişiriyorsun, sesimi 
çıkarmıyorum. Ama farkındayız, Klara’nın beyaz giysisi için para artırdığın sırada, 
sofrada aylarca iyi bir yemek yüzü görmedik. Hepsini görmezlikten geliyordum ama 
yeni bir mücevher, bir ziynet alınacağını da pekâlâ sezmiştim. Şimdi bakalım sıra bizde 
(a.g.e.24) 

KARL: Bana bir bardak su verebilirsin, değil mi? Ama çok soğuk olsun. (a.g.e.101) 

KARL: Klara’ymış! Ölmüş! Düşerken başını kuyunun duvarlarını çarpmış. Parça parça 
başı! Baba! Kazayla ölmedi o! Kendini kuyuya attı! Hizmetçi kızlardan biri görmüş! 
(a.g.e.107) 

ANA: Nerede kalacak? Olsa olsa kegel oynamaya gitmiştir ve göremeyesin diye en uzak 
oyun yerine seçmiş olmalı. Oralarda eve kadar az yol mu? Hem bilmiyorum, bu zararsız 
oyuna neden düşmansın?  (a.g.e.51) 

Alıntılarda da görüleceği üzere, Karl da Leopold kadar olmasa da yine de bencil 
bir insandır. Üzerine atılan bir iftira yüzünden annesinin üzüntüden ölümüne sebep 
olmuş, kız kardeşinin ve babasının yalnız kalacağını bildiği halde uzak ülkelere 
gemilerde çalışmaya gitmek istemesi, erkek olduğunu hissettirmek için bir bardak 
suyu bile ablasından isteyen, kardeşini kıskanan, halinden memnun olmayan, Alman 
disiplininde çalışmaya sevmeyen, kumar oynayan, kiliseye düzenli gitmeyen, kıt 
imkânlarına rağmen alkollü içki içen bir karakterdir (AUERBACH 1970: 67).Karl’ın 
bu ve diğer benzer özellikleri onun dolayısıyla Alman gençliğinin sosyal, psikolojik, 
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kültürel vd. özelliklerini yansıtmaktadır. Onun şahsında, genel anlamda meydana 
gelen olaylar hakkında detaylı bilgiler edinilmektedir. Bu yöntem yazarın gerçekçilik 
özelliğinin de bir göstergesidir.  

4. KARŞILAŞTIRMA ve SONUÇ: 

Alman edebiyatının iki büyük yazarı Goethe ve Hebbel’in eserleri, içerik olarak 
ele alındığında Goethe’nin Faust I , Hebbel’in Maria Magdalena eserine göre oldukça 
daha geniş kapsamlıdır. Ancak, her iki eserin kadın kahramanları Margarete ve 
Klara’nın kaderlerinde oldukça fazla ortaklıklar vardır. Bu iki genç kadın kahraman, 
eserlerin trajik kısmını oluştururlar. Kendi iradeleri dışında yaşamak zorunda 
kaldıkları acıklı olaylar ile dönemin Avrupa’sının çok büyük bir sosyo-kültürel sorunu 
olan, kandırılıp namusları kirletilen genç kızların aile, çevre, kilise baskısı neticesinde 
dışlanarak hayatta karşılaştıkları psikolojik ve fiziksel baskılar sonucu ya intihar 
etmeleri ya da ölüme mahkûm olmalarını sembolize ederler.  

Klara ve Magdalene karakterleri tarihte ve dini menkıbelerde bir çok değişik 
hikayelere sahiptirler. Klara Hz. İsa’nın affına ve himmetine sahip olmuş adeta melek 
gibi bir azize ile eşleştirilmiştir. Aynı şekilde Margareta da tarihte birçok çileleri 
çekmiş olan fedakâr kadını temsil eden bir karakterdir.  

İki yazarın da ailesi, toplum tarafından çok sevilen örnek iki genç kızın 
seçilmesi ve hayatta bir insanın başına gelebilecek en kötü bir yazgı ile 
kurgulanmaları, yazarların bu zamanda oluşan üstün güçlerin en saf, temiz ve masum 
değerleri bile yok ettiğini sosyal gerçekçi bir yöntemle gösterirler.   

Eserlerin kurgusu kadın erkek ilişkisi açısından ele alındığında özellikle 
Goethe’nin eserinde kadınların bu dönemin baskı, hastalık, fakirlik, özenti ve kişisel 
sıkıntılarından bunalıp, bir an önce soylu birisi ile evlenebilmek için düştükleri zaafı, 
verdikleri tavizleri, başvurulan akla-mantığa uymayan yöntemler, falcı-büyücülerde, 
aracı kadınlarda çare arama biçimlerini yansıtarak onların acınacak durumlarını 
yansıtmaktadır. Nitekim Margarete’nin Faust ile, Martha’nın Mephistopheles ile 
tanışma anları, arkadaşlıklarının ileri safhaları kadınlarda üst sınıftan olan bu insanlara 
karşı, dayanılmaz bir hayranlık beslemeye başlamışlardır. Hayranlıklarının ileri 
derecede olması genç kızın aklına hakim olamayışını ve duygularına göre hareket 
ederek kendi felaketlerini - fırsatçıların bu anı kötü emelleri için iyi kullanmaları 
sonucunda- hazırlamıştır.  Hebbel’in kahramanı Klara ise tam tersi duygularına göre 
davranmayıp, gençlik sevgilisi Noter Yazmanı yerine, Leopald’ın baba Anton Ustayı 
maddi gücünün olduğuna ikna etmesi sonucu ve babasının da onu ikna etmesi ile  
Leopoalda ile nişanlanır. Her iki genç kızın tek taraflı olarak,  yani Klara yalnızca 
aklına göre, Margareta ise sadece duygularına göre hareket etmesi neticesinde felakete 
sürüklenmişlerdir. Yazarların vermek istedikleri ders verici ileti, olgun, dengeli, klasik 
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insan hem aklına hem de duygularına göre hareket eden insandır, aksi davrananların 
arzu ettikleri başarılı sonuca ulaşmaları oldukça zordur. Bu mesaj aynı zamanda 
Aydınlanma döneminin akılcı felsefesinin ve Fırtına ve Çoşku döneminin duyguların 
öne çıkması gerektiği felsefesinin ideal olmadığının göstergesidir. Ayrıca gençlerin 
tanışma ve ileriki safhalardaki aşk ilişkilerinin örf ve adetlere göre olan biçimleri 
okuyucuya bu alandaki sosyo-kültürel özellikleri ile birlikte anlatılmış olur.  

Gerek Margarete gerekse Klara hem ailesine hem de dinine yani kiliseye çok 
bağlı olmalarına rağmen, yapmış oldukları davranışları bu iki kurumun kati 
kurullarına ters düşmüştür. Bu gerçek karşısında ailelerin ve kilisenin bireylerini iyi 
eğitemedikleri ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen Klara babasının dolayısıyla ailesinin 
şerefinin toplum nezdinde küçük düşmemesi için intiharı seçmiştir. Margarete ise 
şeytanın tuzağına düşerek önce annesinin sonra da kardeşi Valentin’in ölümüne sebep 
olmuştur. Margarete de tıpkı Klara gibi sahip olduğu gayrimeşru çocuğunu 
öldürdükten sonra idama mahkûm olur ve bu esnada aklını yitirir. 

Faust ile Valentin’in, Leopold ile Noter yazmanının düello etmeleri batı 
kültüründe yüzyıllardır devam ede gelen bir hesaplaşma yöntemidir. Aşıkların 
tanışma, buluşma, birbirleri hitap şekilleri, aile ve toplum tarafından müsaade edilen 
veya edilmeyen davranışları, hediyeleşme vb. sosyal ve kültürel gerçekçi davranışlar 
iki eser çiftleri arasındaki ilişkilerle aynılıklar veya benzerlikler içerir.  

Gretchen ve Klara trajedisi, dönemin erkek hâkimiyeti altında olmak zorunda 
olan kadının kötü durumunu tabu olmaktan çıkarıp, 1800’lü yıllarda yaşadıkları 
acıları, dışlanmışlıkları, intiharları, ölümleri vb. sosyal-kültürel gerçekleri dile getirip 
öz benliklerine olumlu ya da olumsuz anlamda yön vermede ve eşit şartlar altında bir 
eşliliğin oluşması bakımından çok önemlidir. 

Temel hedefi zevke ve aldatmaya dayanan şeytan ve Faust’un antlaşması, tüm 
dürüst olmayan davranışları meşru göstermek için bir çok kişinin en kutsi değerlerini 
mahvetmekten geri durmaz. Antlaşmayı kazanabilmek ve açlığını çektiği maddi 
zevklerini tadabilmek için de şeytanla birlikte bütün dünyevi eğlenceleri Tanrıyı 
unutarak yapmaya çalışsa da sonunda bütün dünyevi zevklerin de insanın ruhen mutlu 
olması içen yeterli olmadığını anlayarak hatasını telafi yoluna gider. Faust’un aşkı için 
sonradan acı çekmesi, Margarete’yi hapishaneden kaçırmaya gitmesi, yani hatasını 
anlayıp yaptığı yanlışı düzeltme davranışı iyi bir insani örnek olarak gösterilebilir. 
Leonhard Noter Yazmanı’nın zorlaması ile canını kurtarma telaşı ile,  yaptığı yanlışı 
düzeltmeye razı olması, yani Klara ile evlenebileceğini söylemesi, Faust’un davranışı 
ile aynı değere sahip değildir. Faust kendi isteği ile Leonhard ise çaresiz kaldığı için 
davranış değişikliğine gider. Bu durum iki karakterin farklı yönlerini gösterir.  
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Faust’un nefsi arzulara olan aşırı isteğine karşın Leonhard dünyevi maddiyata 
ulaşmak için, kadınların nefsi zaaflarını kullanarak her türlü kötülüğü, hilekârlığı, 
ahlaka, dine ve insanlığa uymayan davranışlar içine girmiştir. İki kahramanın da ortak 
yanı, aşırı bencil istekleri yüzünden birçok masum insan mağdur olmuş ve ölmüştür. 
İki karakterin davranışları Friedrich Nietsche’nin tarihte yüzyıllarca hüküm sürmüş 
ırklar ve Almanlar hatta Avrupa’lıları kast ederek, ortaya attığı bencil insan temsilcisi 
olan Sarı Canavar (Blonde Bestie) ile benzerlik taşımaktadırlar. Sarı canavar, yabani 
bir hayvan gibi kendi varlığını sürdürmek için, başkasına kesinlikle hayat hakkı 
tanımayan insan tipine, yani eserlerde zevkini tatmin etmek için genç Margarete’nin 
hayatını karartan Mephistopheles’in yönlendirdiği Faust ve gözü dünyanın maddi 
varlıklarına sahip olmaktan başka bir şey görmeyip bir çok kişiye değişik kötülükler 
yapan ama özellikle çeyizine sahip olmak için, Klara’nın namusunu kirleten Leonhard 
karakterleri birebir uymaktadır. Bunların kirli emellerine alet olan iki genç kız Klara 
ve Margarete ise her türlü hakları baskın otorite tarafından gasp edilen masum 
insanları temsil eder.  

Klara’nın ve Magdalene’nin kendilerinin sebep olmadan içinde oldukları aileye, 
topluma ve dine karşı işlenen suçtan dolayı maruz kaldıkları çevre, aile ve kilisenin 
anlayışsız tutumlarının kurbanıdır. Klara’nın ölürken söylediği şu sözler onun çevreyi 
ve babayı ne kadar önemsediğinin göstergesidir. Bu kurumların kesin kuralları 
karşısında her iki genç kız yalnız kendilerini değil gayrimeşru çocuklarının da 
ölümüne sebep olurlar, çünkü ömrü boyunca bir günahkâr olarak görülen Maria 
Magdalena gibi Klara da çocuğunu dünyaya getirseydi oda ömrü boyunca günahkâr 
olarak toplumdan dışlanacaktı. Aynı durum Margarete için de geçerlidir. Baba Anton 
Ustanın soğuk tutumu ve kızına karşı duyarsızlığı Klara’yı, Faust’un da aynı şekilde 
genç kızı bırakıp ortadan kaybolması da Margarete’yi ölüme götüren sebepler 
arasındadır.  

Klara’nın kardeşi Karl da kendini düşünen bencil bir erkek karakteridir. Çünkü 
onun için hep fedakârlık içinde olan ailesi ve Klara’nın gitmek istediği deniz aşırı 
ülkeye gittikten sonra kalabilecekleri olumsuz durumunu hiç dikkate almadan 
planlarını kendine odaklı olarak yapar. En ufak işlerde dahi Klara’yı buyurur, 
annesinin devamlı onun için fedakârlıkta bulunmasını bekler. Yani o da diğer erkekler 
gibi kız kardeşine yardımda bulunmaz. Bu Leonhard, Anton Usta gibi bireysel 
bencilliğini dolayısıyla dönemin çıkarcı insanının da bencilliğini sembolize eder. 
Goethe’nin eserinde ise Faust, Mephistopheles’in yönlendirmesi ile doğru yoldan 
çıkmış hali ile aynı rolü üstlenir.  

Gerek Hebbel’in gerekse Goethe’nin eserinde dönemin Almanya’sındaki baba 
veya erkek kardeş figürünün, ailenin şerefini omuzlarında taşıyan, ailenin başı, 
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koruyucusu, temel direği,  besleyicisi, dediği mutlak yapılması gerekli kişi olarak 
gerçek sosyal hayatla eşdeğer biçimde yansıtılır.   

İki eserdeki kadınların yaşadıkları dramın okuyucuya vermek istediği öğreti, 
nefsin dolayısıyla şeytanın, en saf, temiz, düzenli, inançlı bir insanı bile dininin 
gerekliliklerinden, örf adetlerinden ve toplum kurallarından ayrıldığı takdirde, aldatıp 
onu mahvedecek kadar acımasız, bir an bile boş bırakmaya gelmeyecek kadar sinsi ve 
yok edici olduğunun göstergesidir.  

Faust’un ve Leonhard’ın genç kızlara yapmış oldukları kötülük, sosyal gerçekçi 
edebiyatın ele aldığı büyük bir sosyal ve kültürel sorununu, yeni gelişmekte olan 
sanayinin insanları ezmesini,  dönemin Avrupası ve dünyasındaki baskıcı rejimlerinin 
halkları ezmesini, onların en mahrem özgürlüklerine dahi müdahale etme hakkını 
kendinde bulması anlamına da gelir 

Kurgular günümüz modern dünyasına göre yorumlandığında, insanının 
ikiyüzlülüğünün, tecavüzün, alkolizm şiddetinin vb. acıların giderek artmasına karşılık 
olarak denk gelebilir. O dönemde olduğu gibi günümüzde de bütün bu kötülüklerin 
temelinde bencilliğin her şeyden önce geldiği için Nietsche’nin ortaya attığı dünyada 
mevcut olan canlı cansız tüm varlıkların öncelikle kendi emrinde olmasını ilke edinen 
“Üstün İnsan = Übermensch” özellikleri ile benzeştirilebilir.   

Gelenekselden modern dünyaya geçme aşamasında insanların yaşadığı 
bocalama ve şaşkınlığı, Anton Usta’nın  Klara’nın ilk aşkı Noter Yazmanı’nın 
Klara’nın ölümünden Anton Usta’yı sorumlu tutmasına verdiği “ben bu dünyayı artık 
anlamıyorum” cevabı ile Anton Usta gibi kendini yenilemeyen insanların çağın onlara 
yüklediği sorumlulukların hala farkında olmadığının göstergesidir.  
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ÖZET 

Varlığı yüzyıllar öncesine dayanan ve alegorik bir aşk hikâyesini anlatan “gül ile bülbül” 
imgesi, kökleri Fars edebiyatınakadar uzanmasına karşın zamanla Doğu ve Batı edebiyatlarının 
dikkatini çeken ortak bir konu haline gelmiştir. Osmanlı Döneminde özellikle divan 
edebiyatının pek çok ismi tarafından ilgi gören ve sınırları Avrupalı yazarlara değin uzanan bu 
ortak tema gerek tasavvufi gerekse dünyevi aşkın temsilleri olarak karşımıza çıkar. Bu 
çalışmada; divan edebiyatının usta kalemlerinden Baki ve Viktorya dönemi yazarlarından 
Oscar Wilde’ın “gül ile bülbül” temasına yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelenmeye 
çalışılacaktır. Hem gül ile bülbülün sembolik ve tarihsel anlamları hem de bu iki unsurun 
imgesel açıdan eserlerdeki yansımaları çalışmanın genel çerçevesini oluşturduğundansöz 
konusu eserlerarketipçiinceleme yöntemiaçısından ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Arketipsel yaklaşım, gül, bülbül, Baki, Oscar Wilde. 

A LOVE STORY FROM THE EAST TO THE WEST: 
AN ARCHETYPAL APPROACH TO THE IMAGES OF “THE ROSE AND THE 

NIGHTINGALE” INOSCAR WILDE AND BAKI 
 

ABSTRACT 

Dating back to the ancient times, the story of “the rose and the nightingale” has been used as a 
theme of an allegoric love in literature. Although it originated from Persian literature, both the 
Eastern and Western writers were interested in and used it as the same image. In Ottoman 
Period, especially in divan literature, many writers and also European writers used it not only 
as an allegoric love but also a love of real world. In this paper it is aimed to compare the two 
writers, Baki and Wilde, in terms of their approach to the theme of “the rose and the 
nightingale”. As both symbolic and historical meanings of them are the center of this paper, the 
main aim is to compare and contrast these two works in the light ofarchetypal research method. 

Keywords: Archetypal approach, the rose, the nightingale, Baki, Oscar Wilde. 

Analitik Psikoloji alanının en önemli temsilcilerinden biri olan Carl Gustav 
Jung’un arketiplere ilişkin kuramı psikoloji yanında tarih, mitoloji, edebiyat gibi 
birçok disiplininiçinde yer aldığı geniş bir alanı ifade eder. Edebiyat eleştirisi 
açısından bakıldığında ise destan, masal, hikâye, şiir, roman gibi edebi metinlerin 
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anlamsal yapısını çözümlemeye çalışan bu yöntem  hem eserin ait olduğu milletin, 
hem de insanlığın geçmişine ait önemli ipuçların ortaya çıkarılmasında işlevsel bir rol 
üstlenir (bkz. Özcan 2003: 103). Eser odaklı inceleme türleri arasında yer alanbu 
türçalışmalaröncelikli olarakmetindeki “unsurların anlamını araştırır, ama bunu, 
estetik yaşantıyı meydana getiren yapıyı ortaya çıkartmak için değil, çok eski 
çağlardan beri insanları etkileyen, onlara derinlerden seslenen bir takım ölümsüz 
arketipleri ortaya çıkartmak için yapar” (Moran 1991: 230). Nitekim edebiyat 
eserlerinde adı geçen bu yapılar, imge ya da semboller şeklinde olabileceği gibi durum 
veya olay örgüleri olarak da konu edilebilmektedir. 

Jung’a göre “arketipler, gerçekte insanlık kültürünün temelini oluşturan 
yapıtaşlarıdır” (Dönmez 2011: 64).Bu bağlamda, “kendinden sonra gelenlere 
modellik eden, ilk örnek” olarak tanımlayabileceğimiz arketip kavramı kökenini 
mitolojiden almasına karşın bugün bile edebi metinlerde sıkça kullanılan ortak bir 
unsure olarak karşımıza çıkar (Şahiner 2010: 174). Öyle kiaynı arketipsel yapıların 
mitolojiden ortaçağ romansına, masaldan postmodern anlatıya kadar pek çok eserde 
benzer şekillerde ele alındığı görülebilir (bkz. Moran 1991: 220).İşte bu noktada esere 
dönük bir inceleme türü olarak arketipçi eleştiri metinde yer alan bu unsurların 
anlamını araştırmayı, bunu yaparken de mitoloji, tarih, sosyoloji ve hatta antropoloji 
gibi birçok alanın verilerini kullanmayı gerektirir. 

“İnsanlar uzun dönemler boyunca karşılaştıkları benzer olayları bir süre sonra 
belli davranış kalıplarına oturtur ve bu kalıpları kuşaklar boyunca aktarmaya devam 
eder” (Dönmez 2011: 64). Özellikle bu çalışmaya da kaynaklık eden gül ile bülbül 
aşkına bakacak olursak;aralarında herhangi bir ilişki ya da bağ olmamasına rağmen 
farklı coğrafyalara ait edebi metinlerdebuhikâyeninkullanıla gelmesibizi Carl Jung’un 
öğretisine götürür. Geliştirdiği arketipselyaklaşımile Jung; Freud’un bireysel bilinçdışı 
kavramına karşılık toplumsal bilinçdışı kavramını öne sürer. Bu bakımdan mitolojik 
öykülerde gördüğümüz karakterler veya olay örgülerini inceleyerek insanlığın ortak 
bilinçdışının bu metinlerdeki izlerine yönelenarketipçi yaklaşım hemedebi eserlerdeki 
mitos dilini çözmeyehem de farklı eserlerde aynı arketiplerin tekrarlandığı düşüncesini 
ortaya koymaya çalışır. 

Jung’a göre sonsuz sayıda arketip vardır. Bunlar anne, yeniden doğuş, ölüm, 
kahraman gibi belli başlı arketiplerdışında,soyut ya da somuttüm varlıklar kadar da 
sınırsızdırlar (bkz. Jung 2006: 182). Çalışmaya konu olan gül ile bülbülaşkına 
bakıldığında ise Doğu ve Batı edebiyatlarının buluştuğu bu hikâyede yer alan 
kahraman arketipinin varlığı oldukça dikkat çekicidir. Jung’a göre kahraman 
yolculuğa çıkar, türlü zorluklardan geçer ve sonunda arzuladığı nesneyi elde ederek 
kendi benliğini gerçekleştirir. Bu hikâyedekirolü itibariyle bülbülle özdeşleşen 
kahraman ise Jung’un yaklaşımında iddia ettiği gibi çeşitli yollardan geçen,kırmızı 
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gülün uğruna acılar çeken ve onu kazanmak için yaşamını dahi feda etmekten 
çekinmeyen bir rolü üstlenir. Öyle ki gerçek aşkın ancak bu şekilde tezahür edeceğine 
inanan bülbül sonunun ölüm olacağını bilse bile ona olan sevdasından vazgeçmez. 

Özellikle Fars edebiyatına olan ilgi ile 13. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında 
dakullanılmaya başlanan gül ile bülbülün hikâyesi;Mevlana, Fuzuli, Baki, Rifai gibi 
divan edebiyatının önemli isimleri ile Yunus Emre, Karacaoğlan, Âşık Veysel gibi 
halk ozanlarının kaleme aldığı edebi motifler arasında yer alır(Bakırcı 2015: 48; 
Agiş1994: 37).18. yüzyıla geldiğinde ise Batılı yazarların dikkatini çeken bu 
hikâyenin özellikle Goethe, Ronsard, Wilde, Rilke gibi ünlü yazar ve şairler tarafından 
da işlendiği görülür(Diba: 2001: 52; Tanç 2009: 969; Ayvazoğlu 1999: 84-99). Doğu 
ve Batı edebiyatlarına konu olan bu hikâyenin “kahramanlar”,“olayörgüsü” 
ve“konunun işlenişi”açısındanönemli farklılıklarının olmadığını fakat kimi eserlerde 
tasavvufi aşkı kimilerinde ise dünyevi aşkı sembolize ettiğini söylemek gerekir. 
Çalışmamıza konu olan eserlere dönecek olursak her ikisinde de tasavvufi aşktan 
ziyade beşeri bir aşkın varlığı söz konusudur. 

Edebiyat dünyasında gül ile bülbülün hikâyesine ilişkin pek çok anlatıya 
rastlamak mümkündür.“Gerek mitolojiden beslenen yazar ve şairlerimizin eserlerinde 
gerekse gül ve bülbüle atfedilen efsanenin işlenişi ile klâsik ve kültürel birikimden 
faydalanan sanatçılarımızın ürünlerinde gül, eskimeyen bir sembol olarak 
kullanılmıştır” (Çetindaş 2012: 13). Bu hikâyenin ana kahramanlarına baktığımızda 
her ikisinin de mitolojiden bu yana insanlık tarihinde özel bir yeri olduğu görülür. 
Öncelikle Yunan mitolojisinde güzellik tanrıçası Afrodit’in çiçeği olarak bilinen gül, 
Pers mitolojisinde bülbülün aşkla bağlandığı sevgiliyi, Roma döneminde aşk ve neşe 
çiçeğini;teolojik açıdan ise kutsallığı sembolize eder(bkz. Ayaz 2011: 140,141; 
Chevalier-Gheerbrant 1994: 823; Tanç 2009: 969). Gülün bu kadar geniş bir anlam 
dizgesine sahip olması kutsallığı yanında mitolojik değerinin de yüzyıllar öncesine 
dayandığını kanıtlar niteliktedir. Bülbülün ise gül ile anlamsal bir birlikteliği olduğu 
açıktır. Güzel sesi nedeniyle Hz. Davut’a benzetilen bülbül; Pers mitolojisinde ise güle 
olan aşkına karşılık bulamayan  mitik bir öğe olarak yer alır (bkz. Durkaya 2013: 853, 
854; Köpür 2011: 342). 

Mitolojik birikiminin yanında önemli bir imge ve arketip olarak klasik kültür ve 
edebiyatımızda yer eden gülün hemtasavvufi hem de beşeri açıdan ortak yönünün 
güzelliği ile bağlantılı olduğu anlaşılabilir (bkz. Çetindaş 2013: 24).  Çalışmamızda 
ele aldığımız Wilde ve Baki’de gül mitolojik bir öğe olarak gerçek aşkın temsili olarak 
yer alır. Baki’nin pek çok gazelinde yer verdiği ve Oscar Wilde’ın “Bülbül ve Gül” 
adlı eserinde konu ettiği bu imge şu noktalarda benzerlikler taşır: 
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Baki’nin şiirlerinde gül ile bülbülilişkisindegül, bülbülün sevgilisidir. Âşık da 
sevgili denen gül karşısında ona şarkılar söyleyen bülbüldür. Gül ile bülbül arasındaki 
aşkı son derece akıcı ve yalın bir dille aktaran Baki’de gül; güzelliği, tazeliği, kokusu 
ile kendisine âşık eden fakat buna karşılık bülbülün aşkına yüz vermeyen nazlı bir 
çiçek olarak betimlenir: 

Gülşende itdi nâz ile ‘arz-ı cemâl gül 

Kıldı belâlu bülbüli âşüfte-hâl gül (Gazel: 308-1). 

Günümüz Türkçesi: Gül, gül bahçesinde güzelliğini nazlı bir şekilde ortaya 
koyarak, belâl bülbülü perişan etti (Kandemir 2008: 33). 

Jung’un arketipsel yaklaşımı içinde yer verdiği kahraman arketipini yansıtan 
bülbül aşkının peşinde, onu kazanmaya çalışan mitik bir öğedir. Bu bakımdan ele 
alındığında gül için kendini perişan eden bülbülün hikâyesi Wilde’ın eserindeki 
bülbülünyaşadıklarınabenzerdir. Öncelikle bu hikâye de tıpkı Baki’nin şiirlerinde 
olduğu gibi karşılıksız bir aşk üzerine kuruludur. İki ayrı kesitten oluşan hikâyenin 
birinci kesiti fakir öğrencinin profesörün kızınakarşı beslediği aşkı; ikincisi ise bülbül 
ile gülün hikâyesini konu eder. Hikâyede fakir delikanlı bahçesinde olmayan kırmızı 
bir gülün peşine düşer. Çünkü genç kız, ancak kırmızı gül getirirse onla dans 
edebileceğini söyler. Delikanlının çaresizliğini gerçek aşk diye gören bülbül onun 
istediği gülü aramaya gider ve sonunda beyaz bir gülü kırmızıya döndürmek pahasına 
kendi canını feda eder. Görülebileceği üzere hikâyenin büyük bir kısmı Doğu 
mitolojisinde yer aldığı şekliyle anlatılır. Özellikle hikâyenin bitimine doğru bülbülün 
kendini gülün dikenleri ile öldürdüğü sahnedikkate değerdir: 

Göklerde Ay parlayınca Bülbül, Gül Ağacı’na doğruuçtu ve bağrını dikene 
yasladı. Gece boyu bağrı oraya yaslı olarak şakıdı ve buz renkli billur Ay eğilip ona 
kulak verdi. Bülbül gece boyu şakıdı ve diken bağrına battıkça battı, can suyu ondan 
akıp gitti(Wilde2012: 29). 

Oscar Wilde’ın Doğu edebiyatlarından etkilendiği ve tıpkı Persmitolojisinde 
işlendiği şekliyle bu efsaneyi4 kurguladığıdoğrudur. Eserde bülbülün beyaz gülü 
kırmızıya döndürmek adına kendini feda edişi Doğu edebiyatlarında geçen 
hikâyelerdeki kahraman arketipine oldukça benzer. Kırmızı gülün arayışına giren 
bülbül zorlu sınavlardan geçer ve sonunda gülü kırmızıya boyamak ancak kendi kanını 
yani hayatını feda ederek gerçekleşir. Yine hikâyede gülü tasvir etmek için kullanılan 
“nefis, tıpkı şark havasının gülü gibi”, “kıpkırmızı kalbi yakut gibi”şeklindeki 

4 “Efsaneye göre gül, ilk yaratıldığında soluk renkli bir çiçektir. Ona çılgınca âşık olan bülbül, açılışını görebilmek için 
dikenlerine aldırış etmeden geceler boyunca dallarına konup yalvarır. Gül bu yalvarmalara aldırış etmez. Ne zaman ki 
bülbül mecalsiz kalıp kendinden geçer, gül dikenlerini batırıp bağrını kanatır. Böylece canından olan bülbülün kanı, 
gülün dikenlerine sızıp goncaya renk katar. İşte güle kırmızı rengini veren de bülbülün aşk için akıttığı kandır” (Tanç 
2009: 974). 
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benzetmeler burada gülün Doğumitolojisineözgü bir imge olarak kullanıldığınıgözler 
önüne serer (Wilde 1994: 5). 

Gül, tarihsel geçmişi ile her toplumda benzer çağrışımlar yaratır. Doğu ile Batı 
edebiyatlarını buluşturan bu ortak imge hem Baki’de hem de Wilde’da benzer 
şekillerde anlatılır. Gerek kokusu, gerekse rengi bakımından mitik bir değer taşıdığı 
düşünülen gül her daim taze, narin, güzel bir çiçek olarak tasvir edilir: 

Müşgîn saçunda ey yüzi gül cân-ı nâ-tevân 

Ol riştedür ki baglana bir deste sünbüle (Gazel: 447-3). 

Günümüz Türkçesi: Ey yüzü gül! Senin misk kokulu saçında zayıf can, bir 
ipliktir ki bir deste sünbüle bağlansın (Kandemir 2008: 30). 

Baki’den alıntılanan bu beyitte geçen gülün; rengi, kokusu, tazeliği ile sevgiliyi 
çağrıştırdığı anlaşılabilir. Dünyevi aşkın izlerini taşıyan bu dizelerdeki gibi Wilde’ın 
da hikâyesinde gülünbenzer şekillerde betimlendiği görülebilir: 

“Şuna bak ne büyük bir talih…” diye çığlık attı. “Kıpkırmızı bir gül! Hayatım 
boyunca hiç böyle bir gül görmedim. O kadar güzel ki eminim, Latincede upuzun bir 
adı vardır”(Wilde 2012: 30). 

Baki ile Wilde’ı ortak noktada buluşturan unsurlardan bir diğeri de anlatılarında 
yer verdikleri vuslat anını seher vakti ile ilişkilendirmiş olmalarıdır. Kahramanın yani 
bülbülüngüleulaşmak adına çıktığı zorlu yolda ona kavuşma anı olarak betimlenen bu 
zaman Wilde’ın eserinde şu şekilde anlatılır: 

Gül Ağacı dikene daha çok yaslanması için Bülbül’e seslendi. “Yakına gel, 
küçük Bülbül” dedi, “yoksa gül olmadan gün doğacak” (Wilde 2012: 29). 

Burada gülün açtığı zaman seher vaktidir. Wilde’ın Doğu mitolojisinde konu 
edildiği şekliyle gülün sabaha karşı açtığı bölümü eserine birebir uyarlamış olduğu 
kolayca anlaşılabilir. Keza aynı durum Baki için de geçerlidir: 

Bana ‘arz itmesün mihr-i seher rûh 

Degül haddün gibi ferhunde ferruh (Gazel: 33-1). 

Günümüz Türkçesi: Seher vaktinin güneşi, yanağını bana göstermesin; senin 
yanağın gibi aydınlık değil (Kandemir 2008: 46). 

Dem-i visâlde hoşdur yüzün görüp ölmek 

Bahâr günleri olur seherde hvâbteziz (Gazel: 45-2). 
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Günümüz Türkçesi: Kavuşma anında yüzünü görüp ölmek hoştur; bahar 
günleri, seherde uyku lezzetli olur (Kandemir 2008: 132). 

Burada hem Baki hem de Wilde için gülün açılmasının seher vakti ile 
ilişkilendirildiği açıktır. Öyle ki, gülün bülbüle, bülbülün de güle kavuşması ancak bu 
vakte tekabül eder. 

Klâsik Türk şiirinde gül, bülbül ile olan aşkında naz içinde olup sevgiliye eziyet 
eden bir rol üstlenir. Baki’nin gazellerinde gerek somut gerekse soyut kavramlarla 
ilişkilendirilen gül her ne kadar yaprakları ile güzellik bahçesinin gülü olarak 
betimlense de dikenleri ile ona acı çektiren bir çiçektir (bkz. Özerol 2012:150). 
Baki’nin gazellerinde gülün dikenlerine ilişkin betimlemelerin şu şekillerde anlatıldığı 
görülebilir: 

Bir lebi gonca yüzi gülzâr dirsen işde sen 

Hâr-ı gamda andelîb-i zâr dirsen işde ben  (Gazel: 380-1). 

Günümüz Türkçesi: Bir dudağı gonca yüzü gül bahçesi dersen, işte sensin; gam 
dikeninde inleyen bülbül dersen, işte ben (Kandemir 2008: 66). 

Goncaya baksa lebünsüz çeşm-i Baki bir nazar 

Gonca berk ü berk hâr ü hâr hançerdâr olur (Gazel: 114-5). 

Günümüz Türkçesi: Bâkî’nin gözü, dudağın olmaksızın goncaya bir baksa; 
gonca yaprak, yaprak diken ve diken hançerli olur (Kandemir 2008: 150). 

Baki’nin dizelerinde yer verdiği ve bülbülün gülün dikenleri ile de olsa ölüme 
razı gelişi arketipsel açıdan bakıldığında sıklıkla karşılaştığımız ölüm arketipini 
akıllara getirir. Dikkat edilirse ölüm ya da daha net bir ifade ile kendini feda etmehem 
Baki’nin hem de Wilde’ın eserlerindeki benzerliği ortaya koyar. Wilde’ın eserinde 
tıpkı Baki’nin gazellerinde olduğu gibi gülün dikenleri ile de olsa bülbül sonsuz aşka 
kavuşacağını umar. Bu anlamda sonunun geleceğini bile bile dikenlere yaklaşmaktan 
geri durmaz ve kaçınılmaz bir son olarakda ölmeye razı olur: 

Bülbül güle daha çok yaklaştı ve diken kalbine değince şiddetli bir sancı vurdu 
içine.Buruktu, buruktu sancı ve Bülbül’ün coştukça coştu şakıması; çünkü Ölüm’le 
tamamlanan Aşk’ın, mezarda ölmeyen aşkın şarkısını okuyordu(Wilde 2012: 30). 

Görüldüğü üzere Wilde’ın hikâyesinde dikkat çeken nokta bülbülün 
fedakârlığıdır. Gerçek aşkı arayan bülbül bu uğurda tek varlığı olan canını bile 
vermekten çekinmez. Baki’nin gazellerinde ise feryat eden bir bülbül söz konusudur. 
Sevgili gördüğü gül her ne kadar dikenleri ile eziyet etse de bülbül ona olan aşkından 
asla vazgeçmez. 
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Tarihsel değeri olan gül ile bülbül imgelerininnesilden nesile aktarılarak 
insanlığın ortak bir unsuru haline geldiğini söylemek mümkündür. Mitolojiyi merkeze 
alan bir inceleme yöntemi olarak arketipsel yaklaşımın uygulandığı bu çalışma ile 
görülmüştür ki çok eski çağlardan beri kullanılagelen gül ile bülbül imgeleri mitolojik 
ve sembolik anlamları ile hem Baki hem de Wilde’ın eserlerinde benzer şekillerde ele 
alınmıştır. Jung’un arketipsel yaklaşımında da değindiği üzere kahraman arketipinin 
bülbül ile özdeşleştiği bu eserlerde gerçek aşkın peşine düşüp zorlu yollardan geçen, 
gülün çektirdiği acılara katlanan ve vuslat anı gelip de ona kavuşmayı hayal eden bir 
bülbülün hikâyesi konu edilir. Baki’de sevgiliye ulaşmaya çalışan bülbül; Wilde’da 
gerçek aşkın uğruna canını feda eden bülbüle dönüşür.  

Sonuç olarak edebi eserleri tarihsel ve imgesel açıdan tüm yönleri ile 
değerlendirmeyi gerekli kılan,insanlığınortak duygu ve düşünce kalıplarını gözler 
önüne seren arketipsel eleştiri yöntemini kullanarak incelemiş olduğumuz bu 
çalışmada bir kahraman arketipi örneği olarak bülbülün gerçek aşk arayışı ele 
alınmaya çalışılmıştır. Bu noktada Baki ve Wilde’ın kültür, üslup ve dil farklılıklarına 
rağmen, aynı konuyu işleyerek ortak özelliklere sahip ürünler ortaya çıkardıklarını 
söyleyebiliriz. Nitekim arketipsel yöntem aracılığıyla farklı kültür ve milletlere ait 
eserlerin ortak yönlerini ortaya koyan bu tür çalışmaların Karşılaştırmalı Edebiyat 
alanına da katkı sağlayacağı açıktır. 
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METİN ANALİZİ VE KURAN: NİCEL METİN ANALİZİ TEKNİKLERİNİN 
BİR EDEBİ METİN OLARAK KURAN’A UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE 
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ÖZET 

Nicel metin analizi, bir metni sayılabilen özellikleri üzerinden yorumlamaya çalışan bilimsel 
bir yöntemdir. Yüzyıllar boyunca daha çok tefsir faaliyetlerinin konusu olduğundan Kuran 
nicel yönleri itibariyle çok fazla araştırılmamış gibi görünse de, aslında, Kuran metninin bazı 
parçalarını sayma fikri İslam tarihine tamamen yabancı değildir. Örneğin bazı İslam 
bilginlerinin Kuran’daki harfleri, kelimeleri ve ayetleri saydığı bilinmektedir. Bu bildiride, 
geçmişte ve günümüzde İslam dünyasında ve Batı’da Kuran’ın anlaşılmasında ve 
yorumlanmasında kullanılan nicel analizlere dair bazı örneklere yer verilecek ve nicel metin 
analizinin Kuran araştırmalarına katkısı tartışılacaktır. Elbette Kuran metninin nicel 
özellikleriyle ilgili analizlerin tümü aynı bilimsel değere sahip değildir. Ancak, her halükarda, 
Kuran ile ilgili nicel çalışmaların azlığı, öyle görünüyor ki, talihsiz bir ihmal teşkil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nicel metin analizi, Kuran, İçerik analizi 

TEXT ANALYSIS AND THE QUR’AN: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON 
THE APPLICABILITY OF QUANTITATIVE TEXT ANALYSIS 

TECHNIQUES TO THE QUR’AN AS A LITERARY TEXT 
ABSTRACT 

Quantitative text analysis is a scientific method that attempts to interpret a text via its countable 
qualities. Although the Qur'an has been more the subject of interpretation (tafsir) activities 
throughout the centuries, and therefore, its quantitative qualities do not seem to have been 
excessively investigated; the idea of counting some textual elements in the Qurʾan was not 
completely alien to Islamic history. For example, it is known that some Islamic scholars 
counted the consonants,words, and verses in the Qurʾan. This presentation will give some 
examples of quantitative analysis used in the understending and interpretation of the Quran in 
history and present-day of İslamic and the Western world, and the contribution of quantitative 
text analysis to the Quran studies will be discussed. Of course, all of the analyzes about the 
quantitative characteristics of the Qur'anic text does not have the same scientific value. In any 
case, the comparative lack of quantitative studies dealing with the Qurʾan in particular, 
however, would seem to constitute an unfortunate omission. 

Keywords:Quantitative text analysis, Qur’an, Content Analysis 

GİRİŞ 

Tarihsel ve güncel belgeler,5 sosyal araştırmacılar için zengin bir veri 
kaynağıdır. Her ne kadar günümüzde gözlem, görüşme, deney, alan taraması gibi veri 
toplama araçları daha revaçta olsa da, aslında, sosyal bilimlerin gelişmesi büyük 

5 Sosyal bilimlerde “belge” ve “metin” kavramları için bk. Hodder, 1994: 393, 394; Barker, 2008: 11.   
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oranda belge araştırmalarına bağlı olmuştur. Örneğin, sosyolojide Marx, Durkheim ve 
Weber asıl olarak belgelerle çalışmışlardır. Benzer şekilde, Chicago sosyoloji okulu da 
genellikle yazılı belgelerle yapılan araştırmalara dayanmıştır (Punch, 2011: 180): 
Belgelerin çağdaş sosyal bilimsel analizi açısından, metin analizinin klasik örneği 
olarak kabul edilen The Polish Peasant in Eorupe and America’nın daima ufuk açıcı 
bir etkisi olmuştur. Amerika’ya gelmiş Polonyalı göçmenleri ve ailelerini, 
göçmenlerin memleketlerine gönderdikleri mektuplar gibi kişisel belgeler ile 
broşürler, gazete makaleleri, kilise ve mahkeme kayıtları gibi diğer belgelere 
dayanarak araştıran bir çalışma olan The Polish Peasant, kullandığı bu yöntemle, 
sosyal bilim araştırma araçları arasına metin analizini de yerleştirmiştir (bk. Thomas 
and Znaniecki, 1918). Elbette, metin analizi sadece Chicago sosyoloji ekolü ile sınırlı 
değildir; psikoloji, sosyal psikoloji, sosyal antropoloji, siyaset bilimi, kriminoloji, tarih 
ve teoloji araştırmalarında da sık sık metinler kullanılmıştır.6 

1. NİCEL METİN ANALİZİ VE TEOLOJİ 

Yaygın bir kullanım alanına sahip olmasına rağmen, metin analizi genç bir 
yöntem sayılır. Shapiro ve Markoff, metin analizi için şu tanımı önermişlerdir: Metin 
analizi, “bir metin parçasını, bir yöntem çerçevesinde, sosyal bilimlerle ilgili bazı 
niteliklerin varlığını, yoğunluğunu veya sıklığını gösteren istatistiksel olarak manipüle 
edilebilir standart bir semboller dizisine indirgemektir” (Mehl, 2006: 143).7 Fark 
edileceği üzere, bu tanım, daha çok, metin analizindeki nicel yaklaşımı 
yansıtmaktadır. Metin analizinde nicel ve nitel yaklaşım biçimleri söz konusu olduğu 
gibi farklı kriterler bağlamında başka yaklaşımlar da geliştirilmiştir: Analizin amacına 
göre temsili ve araçsal; yaklaşım tarzına göre tematik ve semantik; kapsamına göre 
geniş ve dar ve odağına göre içerik ve biçim analizi ayrımları yapılmıştır. Bu 
çerçevede, temsili analiz metnin açık içeriğiyle, araçsal analiz gizli içeriğiyle 
ilgilenirken; analiz birimi kelimeler olan tematik analiz, metinde bazı kavramların 
görülme sıklığına odaklanmakta; buna karşın analiz birimi cümle olan semantik analiz 
temalar arasındaki ilişki modelleri üzerine odaklanarak aynı anlam kümesi içine giren 
kavramları tespit etmeye çalışmaktadır. Analizin geniş veya dar olması, metni daha 
ayrıntılı/çok veya kısıtlı/az değişken bağlamında inceleme anlamına gelirken; içerik 
analizi metnin “ne” dediği, biçim analizi “nasıl” dediği sorusuna odaklanmaktadır 
(Mehl, 2006: 144, 145). Bu çerçevede, bu bildiride Kuran metnine uygulanabilecek 
örnek metin analizi teknikleri nicel, temsili, semantik, dar ve içeriksel niteliktedir. 
Aslına bakılırsa, metin analizi yapmanın pek çok yolu vardır (Punch, 2011: 221). Bu 

6 Bu arada, M. Foucault’nun alana katkıları da hatırlanmalıdır: Foucault, metni, dünyayı açıklamak için bir kaynak 
olarak değil bizzat bir araştırma nesnesi olarak ele almış ve metnin bize yazarın biyografisi hakkında ne söylediği ile 
değil açığa çıkardığı güç uygulama mekanizmaları ile ilgilenmiştir (Jupp and Norris, 1993: 39).    
7 Son yıllarda “metin analizi” kavramı yanında, onunla aynı anlama gelecek şekilde “metin madenciliği” kavramı da 
kullanılmaya ve giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Metin madenciliği konusunda bk. Melek, 2012; Dolgun vd, 2009.     
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çerçevede, konuşma analizi,8 ardışıklık analizi, iletişim analizi, söylem analizi, içerik 
analizi, uyum analizi, protokol analizi… gibi pek çok teknik metinleri analiz etmek 
için kullanılmaktadır (Van Gog, Paas, et al., 2008: 780; McKee, 2005: 2). Ancak, 
“nicel metin analizi” denildiğinde daha çok “içerik analizi” anlaşılmaktadır 
(Silverman, 2006: 19) ve içerik analizi, hala sosyal araştırmaların ve metin analizinin 
önemli bir parçası konumundadır (Jupp and Norris, 1993: 37, 38, 40). 

Bir metin çözümleme yöntemi olarak içerik analizi, metinleri nicel verilere 
dönüştürüp sayılabilen özellikleri üzerinden analiz etmeye çalışır. Kitab–ı Mukaddes 
metinleri üzerine bazı içerik analizi uygulamaları yapılmış olmasına rağmen Türkçe 
literatürde bu yöntemin Kuran metnine uygulandığını gösteren bir örneğe 
rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu bildiri, içerik analizini tanıtıp bu yöntemin Kuran 
metni üzerine uygulandığı bazı örneklere yer vererek nicel metin analizi tekniklerinin 
Kuran metnine uygulanabilirliğini tartışmaya çalışacaktır. 

Metinleri sistematik olarak analiz etmek için kullanılan (Mayring, 2001: 117) ve 
içerik analizi (content analysis) adı altında toplanan tekniklerin ortak özelliği, temel 
olarak, bir metnin içeriğinin sayısal betimlemesini oluşturmak için metnin sayılması 
mümkün parçalarını saymaktır. Bir diğer deyişle, içerik analizi teknikleri, bir metni 
nicel verilere dönüştürüp sayılabilen özellikleri üzerinden analiz etmeye çalışır: Bu 
bağlamda, içerik analizi, çeşitli metinlerin içeriğinin “nesnel, sistematik ve nicel” 
olarak betimlenmesidir, denebilir (Bilgin, 2006: 2; Danielson, 1963: 181; Holsti, 1968: 
597). İçerik analizinin farklı tanımları yapılmış olmasına rağmen bu tanımların ortak 
yönü, metinleri belli ölçütlere göre “sınıflandırma” ve “sayısallaştırma” vurgusudur 
(Tavşancıl ve Aslan, 2001: 19; Holsti, 1968: 598). 

Bildirinin odak noktasını teşkil eden “nicel analiz ve kutsal metinler” alanının 
yaşayan en önemli isimlerinden biri Evangel University (ABD) öğretim üyesi Eski 
Ahit ve İbranice Profesörü William Paul Griffin’dir. Griffin, içerik analizinin 
bazı Eski Ahit metinlerine uygulanmasını konu alan doktorasını 1997 
yılında The God of the Prophets: An Analysis of Divine Action adıyla 
kitaplaştırmıştır.9 Griffin kitabına şu sözlerle başlar: “Bu çalışmanın amacı… Tanrı 
imajını Kitab–ı Mukaddes’te sunulduğu şekliyle betimlemektir… Sonuçlar Tanrı’nın 
kişiliğini aydınlatmaya yardımcı olacaktır… Bu çalışmada kullanılacak yöntem ‘içerik 
analizi’ olarak bilinmektedir… Bu araştırmanın ikincil amacı ise, Kitab–ı Mukaddes 
metinlerinin incelenmesinde… içerik analizi prosedürlerinin kullanılması için bir pilot 
çalışma sunmaktır… Bu çalışmada geliştirilen yöntemin daha sonra… Kitab–ı 

8 Bk. Lehtinen, 2011.  
9Griffin’in Kitab–ı Mukaddes metinleri üzerine uyguladığı içerik analizi örnekleri doktora çalışmasındakilerle sınırlı 
değildir. Onun bu konudaki diğer “analizleri” için bk: Griffin, 1997: 250–254.  
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Mukaddes’in tümüne uygulanacağı yönünde bir umut vardır” (Griffin, 1997: 11, 12). 
Griffin kitabının “İçerik Analizi ve Kitab–ı Mukaddes Araştırmaları” adlı bölümünde 
konuyla ilgili diğer çalışmalardan da bahsetmektedir (Griffin, 1997: 22–24). 

Peki, içerik analizinin İslam dünyasında ve Kuran araştırmalarında kullanılması 
konusundaki gelişmeler nelerdir? Türkiye’de de bazı araştırmacılar bazı teolojik içerik 
analizi çalışmaları yapmışlardır. Bu çerçevede, Demir (2013), Onay (2004), Özbolat 
(2013), İz (2011), Günaydın (2013) ve Solak’ın (YÖK, 2016) çalışmaları ülkemizde 
sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen din konulu içerik analizi çalışmaları arasında 
sayılabilir. İçerik analizinin daha özelde Kuran’a uygulanması ile ilgili çalışmalara göz 
gezdirildiğinde ise karşılaşılan ilk örneklerden biri Toorawa’nın Kuran’daki hapaxlar 
konulu çalışmasıdır (Toorawa, 2011). Diğer yandan, Bill Warner’ın Kuran ve hadis 
metinleri üzerinde gerçekleştirdiği içerik analizlerinin de bazı ilginç sonuçları vardır. 
Örneğin, Warner’ın analizlerine göre, Kuran’da kadınlardan bahseden ayetlerin % 
5,3’ünde kadının statüsü erkekten yüksek ve % 23,5’inde erkekle eşit iken; % 
71,2’sinde erkekten düşüktür (Warner, 2016).10 

“Karmaşık verilerle başa çıkabilmek için yeni teknolojilerin kullanılmasına 
odaklanan bir veri görselleştirme” şirketi olan Pitch Interactive’in web sayfasında 
“Kitab–ı Mukaddes ve Kuran: Bir Kelime Sıklığı Karşılaştırma Aracı” adında Kitab–ı 
Mukaddes (Eski Ahit + Yeni Ahit) ve Kuran’ın tümünü (İngilizce olarak) okuma ve 
seçilen İngilizce kelimelerin frekanslarını her iki kutsal metinde görsel olarak 
karşılaştırma imkanı veren bir ara(ştır)ma aracı/yazılımı yer almaktadır (Pitch 
Interactive, 2016). Ayrıca, kutsal kitapları konu alan bir diğer içerik analizi 
uygulamasında Tom Anderson, Kitab–ı Mukaddes ve Kuran’ı “şiddet” içeriği 
açısından karşılaştırmış ve hem Eski Ahit’in (Tevrat’ın) hem de Yeni Ahit’in (İncil’in) 
Kuran’dan daha çok “şiddet” içerdiği sonucuna ulaşmıştır (Anderson, 2016). 

Öte yandan, Nora K. Schmid, Kuran metninin parçalarını sayma fikrinin İslam 
bilginlerine tamamen yabancı olmadığını; bu bağlamda İslam’ın ilk dönemlerinden 
itibaren Kuran’daki harf, kelime ve ayetlerin sayıldığını belirttikten sonra, 
Nöldeke’nin, ayet ve sure uzunluklarının Kuran surelerinin kronolojisi (nüzul sırası) 
için bir kriter olduğu varsayımını tartışmıştır. Bu bağlamda, Nöldeke teorisine göre 
Kuran ayetlerinin nüzul süreci boyunca giderek daha uzun hale geldiğini ancak 
Nöldeke’nin bu varsayımı kanıtlamak için herhangi bir sayım yapmadığını belirten 
Schmid, bu teoriyi nicel/istatistiksel olarak sınamak amacıyla ayet uzunluğunu ölçmek 
için temel birim olarak heceleri kullanarak Nöldeke tarafından erken, orta ve geç 
dönem Mekki olarak sınıflandırılan surelerdeki her ayetin hece sayısını belirlemiş ve 
bulgularının bu teoriyi desteklediği sonucuna ulaşmıştır (Schmid, 2010: 441–453). 

10Warner’ın Kuran ve hadis metinleri üzerine gerçekleştirdiği içerik analizlerinin diğer bulguları için bk. 
http://cspipublishing.com/.     
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Schmid makalesini şu sözlerle bitirmektedir: “Kuran’ın yapısal niteliklerinin 
analizinde nicel yöntemleri kullanmak, Arap filolojisinin tamamen yabancısı olduğu 
bir konu değildir. Hans Bauer’in 1975’te yayınladığı “Über die Anordnung der Suren 
und über die geheimnisvollen Buchstaben im Qoran” isimli makalede bunun bir 
örneği verilmektedir. Bauer, surelerin Osman mushafındaki sırası ile azalan sure 
uzunluğu kriteri matematiksel olarak titiz bir yöntemle uygulanınca ortaya çıkan sırayı 
karşılaştırmaktadır. O surelerin büyüklüğünü her bir surenin sayfa ve satır sayısı ile 
ölçmektedir. Bu ve benzeri çabalar nicel metin analizi alanında ilk örnekler olsa da, 
şüphesiz, Kuran’ın biçimsel ve yapısal özelliklerini anlamak için yeni bir yaklaşım 
başlatmayı vaat eden daha kaliteli ve istatistiksel olarak kesin araştırmalara ihtiyaç 
vardır… Her halükarda, Arap dili ya da özellikle Kuran ile ilgili nicel çalışmaların 
azlığı, öyle görünüyor ki, talihsiz bir ihmal teşkil etmektedir” (Schmid, 2010: 458). 

İçerik analizi ile ilgili bu bildirinin başındaki tanıtıcı bilgiler hatırlandığında, 
Schmid’in bazı Kuran surelerine uyguladığı nicel analizin de aslında bir içerik analizi 
olduğu görülecektir. Zira hatırlanacağı üzere, bir metni nicel verilere dönüştürüp 
sayılabilen özellikleri üzerinden analiz etmeye çalışan her bilimsel çaba, temelde, 
içerik analizidir. Bu bağlamda, Mehdi Bazergan’ın Nöldeke ve Schmid’in 
varsayımlarına oldukça benzeyen Kuran kronolojisi teorisi de Kuran metnine 
uygulanmış bir içerik analizi örneği olarak değerlendirilebilir. Kuran surelerindeki 
ortalama ayet uzunluklarının nüzul süreci boyunca zamana bağlı olarak arttığı 
varsayımından hareket eden Bazergan, ortalama ayet uzunluklarının hesaplanmasında 
bir ayetteki kelime sayısını dikkate almış ve bir surenin toplam kelime sayısını o 
surenin toplam ayet sayısına bölüp her bir sureyi (ve ayet grubunu) ortalama ayet 
uzunluklarına göre küçükten büyüğe doğru sıralayarak yıllara göre nüzul sırasını 
ortaya koymaya çalışmıştır (Bazergan, 1998: 13–158). Bu arada, Kuran metnine içerik 
analizi uygularken analiz/kodlama birimi olarak Bazergan’ın “kelime” ve Schmid’in 
“hece”yi kullandığı yani analizlerini ayetlerin kelime ve hece sayılarına 
dayandırdıkları görülmektedir.11 

2. NİCEL METİN ANALİZİ TEKNİKLERİNİN KURAN’A 
UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR   

Bilindiği kadarıyla Türkçe akademik literatürde Kuran metni üzerine 
uygulanmış herhangi bir nicel metin analizi örneği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu 
bildiri, yukarıdaki teorik bölümde kısaca tanıtılan ve bir nicel analiz yöntemi olan 
içerik analizinin Kuran metni üzerindeki uygulamalarından birkaç pilot örneğe yer 
vererek nicel analiz yönteminin Kuran araştırmalarında işlevsel olup olamayacağını 

11Bu bağlamda, analiz birimi olarak “harf”i kullanan yani analizlerini ayetlerin harf sayılarına dayandıran “oldukça 
tartışmalı” bir çalışma için bk. Khalifa, 1982. 
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tartışmayı deneyecektir. Bu çalışmada analiz birimi olarak “kelime” 
kullanılacağından, öncelikle Kuran’daki tüm kelimeler nüzul dönemine (yani Mekkilik 
ve Medenilik kriterine) göre tablolaştırılmış12 ve bu fişleme sonucunda ham verilerden 
oluşan yaklaşık 700 sayfa (A4) hacminde bir veri tabanı ortaya çıkmıştır. Biraz sonra 
aktarılacak içerik analizi örnekleri, bu hacimli veri bankasından alınmış birkaç 
örnekten ibarettir. Dolayısıyla bildiri formatının sınırları dolayısıyla burada çok az 
örneğe yer verilebilmiş olup; söz konusu veri bankasında işlenmeyi bekleyen yüzlerce 
tablo ve ham veri bulunmaktadır.  

2.1. Yer İsimleri 

Kuran metnine uygulanacak ilk içerik analizi örneği, Kuran’da geçen coğrafi 
yer adlarının listelenmesidir:    

Tablo 1: Kuran’da Geçen Coğrafi Yer İsimleri  

Türkçe 
M  e  k  k  i M e d e n i Top. 

n % % n n 

Cudi Dağı 1 100,0 0,0 0 1 

Mü’tefike 2 66,7 33,3 1 3 

Babil 0 0,0 100,0 1 1 

İrem 1 100,0 0,0 0 1 

Hicr 1 100,0 0,0 0 1 

Medyen/el–Eyke 12 85,7 14,3 2 14 

BeldetünTayyibetün 1 100,0 0,0 0 1 

Ahkaf 1 100,0 0,0 0 1 

Sina Dağı 2 100,0 0,0 0 2 

Tuva Vadisi 2 100,0 0,0 0 2 

Mısır 4 100,0 0,0 0 4 

12 Bu araştırmada Kuran kelimelerinin sıklık ve nüzul dönemi indekslemesi için İslam dünyasında Kur’an ve hadise 
dair indeks ve tahkik çalışmaları ile tanınan Mısırlı alim Muhammed Fuad Abdülbaki’nin meşhur eseri el–Mucemü’l–
Müfehres li–Elfazi’l–Ķurani’l–Kerim’den faydalanılmıştır (bk. M. Fuad Abdülbaki, 1990: 1–782).  
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Arz–ı Mukaddes 0 0,0 100,0 1 1 

Mekke / Bekke 0 0,0 100,0 2 2 

Arafat 0 0,0 100,0 1 1 

Meş'ar-i Haram 0 0,0 100,0 1 1 

Safa ve Merve 0 0,0 100,0 2 2 

Yesrib / Medine 0 0,0 100,0 5 5 

Bedir 0 0,0 100,0 1 1 

Huneyn 0 0,0 100,0 1 1 

 

Kuran’da geçen coğrafi yer adlarını13 gösteren Tablo 1’e bakıldığında, Mekke 
ve Medine ile ilgili 10 ve Hz. Musa ve İsrailoğulları ile ilgili 4 kavram olduğu göze 
çarpmaktadır. Diğer kavramlar ise, büyük oranda, Hz. Nuh, Hz. Lut, Hz. Süleyman, 
Hz. Salih, Hz. Şuayb, Hz. Hud ve bu peygamberlerin kavimleri ile ilgili olarak 
zikredilen yerlerdir. Dolayısıyla, diğer pek çok kavram kümesi için olduğu gibi yer 
adları söz konusu olduğunda da Hz. Musa ve İsrailoğullarının diğer peygamberler ve 
kavimlere kıyasla Kuran’da kendine daha fazla yer bulduğu söylenebilir. Bu arada, 
Mekke ve Medine ile ilgili yer adlarının tümü Medeni iken; diğer yer adlarının büyük 
çoğunluğu Mekki’dir. Mekke ile ilgili yer adları Hac ibadeti ile ilgili iken; Medine ile 
ilgili yer adları savaşlarla ilgilidir ve bilindiği gibi hem Hac hem de savaş Medine’de 
farz kılınmıştır. Diğer yandan, Mekke ve Medine ile ilgili olanlar dışındaki yer 
adlarının daha çok Mekki olması, bu yer adlarının kıssalar bağlamında zikredilmesi ve 
kıssaların genelde Mekki olması ile ilgilidir.  

Bu arada, Kuran’da geçen yer adlarının bir dünya haritası üzerinde gösterilmesi 
bize Kuran’ın coğrafya algısı hakkında bazı ipuçları verebilir:      

13 Kuran’da geçen “mecmau’l–bahreyn” (iki denizin birleştiği yer), er–rakim, er–res, tin, zeytun gibi bazı kelimelerin 
yer adları olup olmadığı ve eğer yer adları ise buraların neresi olduğu konusunda sonuçlanamayan tartışmalar söz 
konusu olduğu içindir ki bu kavramlar Tablo 1’e dahil edilmemiştir.   
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Şekil 1: Kuran’da Bahsedilen Coğrafi Yerler 

 

• 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki haritada kırmızı nokta İslam’ın ortaya çıktığı bölgeyi (Mekke–
Medine); kırmızı elips ise Kuran’da bahsedilen yerlerin kapsadığı yaklaşık alanı 
göstermektedir. Bu bağlamda, kırmızı nokta ve elipse bakıldığında, Kuran 
coğrafyasının büyük oranda Mekke/Medine–merkezli olduğu görülecektir. Nazil 
olduğu 7. yüzyılda Amerika ve Avustralya gibi kıtaların varlığının henüz bilinmediği 
düşünülse bile; Kuran’da Avrupa, Rusya, Orta Asya, Çin, Hindistan, Uzak Doğu, 
Güney Afrika ve o gün için “bilinen dünya”nın diğer pek çok bölge ve yerinden hiç 
bahsedilmemiş olması, Kuran’ın coğrafi açıdan oldukça egosantrik bir kitap olduğunu 
göstermektedir. Örneğin, “Rumlar (Bizanslılar), yakın bir yerde ( اَْدنَى اْالَْرِض) yenilgiye 
uğratıldılar.” (Rum, 30/2, 3) ayetlerinde İranlılar ile Bizanslılar arasındaki çatışmalara 
değinilmekte ve bu çatışmalardan birinde Bizanslıların yenilip “Araplara yakın” bazı 
toprakların İranlıların eline geçmesinden bahsedilmektedir. Ancak, bu olaydan 
bahsedilirken, yer ismi verilmeksizin “yakın bir yer” ( اَْدنَىاْالَْرِض) tabirinin kullanılmış 
ve bu tabirle ilgili ayetin nazil olduğu Mekke’ye yakın bir yerin kastedilmiş olması, 
Kuran’ın coğrafi egosantrizminin örneklerinden biridir.14Kuran’da geçen ve Kuran 
coğrafyasının merkezi noktası olan Mekke/Medine bölgesine en uzak yerler, kuzeyde 
(yaklaşık olarak Mekke’ye 2500, Medine’ye 2000 km. uzaklıktaki) Cudi dağı;  
güneyde (yaklaşık olarak Mekke’ye 2000, Medine’ye 2500 km. uzaklıktaki) Ahkaf ve 
Batı’da (yaklaşık olarak Mekke’ye 2000, Medine’ye 1500 km. uzaklıktaki) Mısır ve 
Nil Nehri’dir. Buna göre Kuran coğrafyası, Mekke–Medine bölgesini merkeze alan 
yaklaşık 2000 km. yarıçapında bir alanı kapsamaktadır (bk. Şekil 1’deki kırmızı elips).   

2.2. Ekonomi/Ticaret 

Öncelikle, Kuran’da çok fazla ekonomik/ticari kelimenin kullanılmış olduğu 
hatırlatılmalıdır. Kuran’daki din dili büyük oranda ekonomik/ticari bir dildir. Öte 

14 Arapçada “Şam’a ve Yemen’e” demek olan “ ً  ”deyimi “kuzeye ve güneye” anlamına gelirken; “batı ”یََمنًاوَشاما
anlamına gelen “َمْغِرب” kavramı Fas vb. Batı Afrika ülkelerini ifade eder ki, bu kavramlar da Arap–merkezci coğrafi 
bakış açısının diğer ilginç örnekleri arasında sayılabilir.   
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yandan, bu ekonomik/ticari kelimelerin sıklık ve bağlamlarının Mekke ve Medine’de 
farklılaştığı gözlenmektedir. Örneğin, Kuran’ın servet konusunda Mekke’de daha 
eleştirel/olumsuz ve Medine’de daha olumlu bir tavır takındığı gözlenmektedir. 
Kuran’da geçen “mal(lar)” kavramı üzerine yapılacak bir “değerlendirici analiz” bu 
gözlemin çok da yanıltıcı olmadığı izlenimi vermektedir:  

Tablo 2: Kuran’da Geçen “Mal” Kavramı Üzerine Bir Değerlendirici 
Analiz 

Mal Kavramı Bağlamı 
M e k k i M e d e n i 

n % % n 

Olumlu Bağlam 6 18,75 33,3 18 

Olumsuz Bağlam 20 62,5 24,1 13 

Nötr (Belirsiz) Bağlam 6 18,75 42,6 23 

Toplam 32 100,0 100,0 54 

İçinde “mal” kavramı geçen ayetler bağlamın “olumlu”, “olumsuz” ya da “nötr” 
(ya da “belirsiz”) olup olmamasına göre analiz edildiğinde, bu kavramın olumlu bir 
bağlam içinde kullanıldığı ayetlerin oranının Medine’de Mekke’dekinin neredeyse iki 
katına ulaştığı; buna karşın kavramın olumsuz bir bağlam içinde kullanıldığı ayetlerin 
oranının Medine’de 2,5 kat azaldığı görülmektedir. Bu rakamlar, Kuran’ın “mal” 
konusunda Mekke’ye kıyasla Medine’de daha olumlu bir algıya sahip olduğu 
yorumunu güçlendirmektedir. Peki, eğer Kuran mal ve servet konusunda Mekke’de 
daha olumsuz ve Medine’de daha olumlu bir algıya sahip ise, bu olgunun sebepleri ne 
olabilir? Daha çok zayıf, güçsüz ve fakir insanlardan oluşan ilk Müslümanlar 
grubunun güçlü ve zengin Mekkeli aristokratlar tarafından dışlanıp küçümsenerek 
eziyet ve işkencelere maruz bırakıldığı düşünüldüğünde, Mekkeli Müslümanların 
bilinçaltında servet ve zenginliğe karşı olumlu bir izlenim gelişmesini beklemek 
haksızlık olur. Buna karşılık, Medine’de giderek özgürleşip güçlenerek bağımsızlaşan 
ve ticaret ve ganimet yoluyla varlık sahibi olmaya başlayan Müslümanlar için para, 
mal, servet, zenginlik… gibi kavramlar artık eskisi kadar olumsuz çağrışımlara neden 
olmasa gerektir. Bu bağlamda, sahip oldukları zenginlik, soyluluk, sosyal statü 
gibimaddi imkanları kullanarak hak dine veonun peygamberine karşı mücadeleye 
girişen, inananlara zulüm ve baskı uygulayan önde gelen seçkinleri ve inkarcı liderleri 
ifade eden ve Kuran’da bu anlamıyla 28 kez geçen “mele” (مأل) kelimesinin 27’sinin 
ve bolluk ve rahat içinde müreffeh bir yaşam süren şımarık ve azmış zenginler 
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anlamına gelen “mütref” ( َُمتَْرف/اَتَْرف) kavramının tamamının Mekki olması şaşırtıcı 
değildir. 

Servet ve zenginliği eleştiren ya da olumsuz bir bağlam içinde kullanan pek çok 
Mekki ayet daha vardır: “Kim ahiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de 
dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir payı 
yoktur” (Şura, 42/20). “Kim bu geçici dünyayı isterse orada ona, (evet) dilediğimiz 
kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra da cehennemi ona mekan yaparız” 
(İsra, 17/18-21). “Şüphesiz cehennem, derileri kavurup çıkaran alevli ateştir. O, 
(hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni; servet toplayıp yığanı kendine çağırır” 
(Mearic, 70/16-21). “Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak 
etmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları! (O yurtlara) 
biz varis olduk, biz” (Kasas, 28/58). “… Sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet 
verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir toplum oldular" (Furkan, 
25/18). “İnkar edenler ateşe sunuldukları gün, (onlara şöyle denir:) "Dünyadaki 
hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde 
haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla 
cezalandırılacaksınız” (Ahkaf, 46/20).15 Allah’ın rızkı dilediğine az dilediğine çok 
vereceğini bildiren ayetlerin % 63,6’sı Mekki iken; “dünya nimetlerinden 
yararlan(dırma)ma” teması da Mekke’de daha olumsuz ve Medine’de daha olumlu bir 
bağlamın konusu olmuştur:   

Tablo 3: Kuran’da Geçen “Dünya Nimetlerinden Yararlan(dırma)ma” 
 Teması Üzerine Bir Değerlendirici Analiz (اِْستَْمتَعَ /تََمتَّعَ /َمتَّعَ )

Dünya Nimetlerinden 
Yararlan(dırma)ma 

M e k k i M e d e n i 

n % % n 

Olumlu Bağlam 3 13,1 25,0 3 

Olumsuz Bağlam 20 86,9 58,3 7 

Nötr (Belirsiz) Bağlam 0 0,0 16,7 2 

Toplam 23 100,0 100,0 12 

Bu arada, Kuran ahlakının (erdem ve erdemsizliklerin) önemli bir bölümünün 
de ekonomik/mali konularla ilgili olduğu görülmektedir. 

 

15 Ayrıca bk. Zuhruf, 43/29–35; Adiyat, 100/1-8; Yunus, 10/58; Hud, 11/84; Tekasür, 102/1–8; Hümeze, 104/1–9 
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SONUÇ 

Tarihsel ve güncel belgeler, sosyal araştırmacılar için zengin bir veri 
kaynağıdır; ayrıca, psikoloji, sosyal psikoloji, sosyal antropoloji, siyaset bilimi, 
kriminoloji, tarih ve teoloji araştırmalarında da sık sık metinler kullanılmıştır. Metin 
analizi yapmanın pek çok yolu vardır. Bu çerçevede, konuşma analizi, ardışıklık 
analizi, iletişim analizi, söylem analizi, içerik analizi, uyum analizi, protokol analizi… 
gibi pek çok teknik metinleri analiz etmek için kullanılmaktadır. Ancak, “nicel metin 
analizi” denildiğinde daha çok “içerik analizi” anlaşılmaktadır ve içerik analizi, hala 
sosyal araştırmaların ve metin analizinin önemli bir parçası konumundadır. Bir metin 
çözümleme yöntemi olarak içerik analizi, metinleri nicel verilere dönüştürüp 
sayılabilen özellikleri üzerinden analiz etmeye çalışır. Kitab–ı Mukaddes metinleri 
üzerine bazı içerik analizi uygulamaları yapılmış olmasına rağmen Türkçe literatürde 
bu yöntemin Kuran metnine uygulandığını gösteren bir örneğe rastlanmamıştır. 
Dolayısıyla bu bildiri, içerik analizini tanıtıp bu yöntemin Kuran metni üzerine 
uygulandığı bazı örneklere yer vererek nicel metin analizi tekniklerinin Kuran metnine 
uygulanabilirliğini tartışmaya çalışmıştır. Bu bağlamda, bildiride bazı örneklerine yer 
verilen içerik analizi uygulamaları, nicel metin analizinin Kuran’ın anlaşılması ve 
yorumlanmasında işlevsel bir yöntem olabileceği izlenimi vermektedir.  

KAYNAKÇA 

Anderson, Tom H. C. (2016). “Text analysis answers: Is the Quran really more 
violent than the Bible?”. http://odintext.com/blog/, (Erişim Tarihi: 17.08.2016).   

Barker, Chris (2008). Cultural Studies: Theory & Practice. 3rd. Ed. London: 
Sage. 

Bazergan, Mehdi (1998). Kuran’ın Nüzul Süreci. Çev.: Y. Demirkıran, M. M. 
Feyzullah. Ankara: Fecr. 

Bilgin, Nuri (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. 2. Bsk.. Ankara: Siyasal. 

Danielson, Wayne Allen (1963). “Content Analysis in Communications 
Research”. In Introduction to Mass Communications  Research. Edited by R.O. 
Nafziger and D.M. White. Baton Rouge, La.: Louisiana State University Press, s. 180–
206. 

Demir, Zekiye (2013). “Diyanet Hutbelerinde Kadın Söylemi (2001–2011)”. 
Toplum Bilimleri Dergisi, 7 (14), ss. 95–118. 

Dolgun, M. Özgür vd. (2009). “Veri Madenciliğinde Yapısal Olmayan Verinin 
Analizi: Metin ve Web Madenciliği”. İstatistikçiler Dergisi, 2 (2009), ss. 48–58.   

113 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

Griffin, William Paul (1997). The God of the Prophets: An Analysis of Divine 
Action. Sheffield, England: Sheffield Academic Press. 

Günaydın, Fatih (2013). Toplumsal ve Dini Değerlerin Görsel Medyada 
Sunumu Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: Ekmek Teknesi Dizisi Örneği. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. 

Hodder, Ian (1994). “The Interpretation of Documents and Material Culture”. In 
N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand 
Oaks, CA: Sage, pp. 393–402.  

Holsti, Ole R. (1968). “Content Analysis”. In Handbook Of Social Psychology, 
Vol. 2. 2nd ed.. Edited by G. Lindzey and E. Aronson. Reading, MA: Addison-
Wesley, s. 596–692. 

İz, Yaşar (2011). 28 Şubat Sürecinde Yazılı Basın ve Din: Hürriyet ve Yeni 
Şafak Gazetesi Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Jupp, V and Norris, C. (1993). “Traditions in Documentary Analysis”. In M. 
Hammersley (ed.). Social Research: Philosophy, Politics and Practice. London: Sage, 
pp. 37–51. 

Khalifa, Rashad (1982). Qur'an: Visual Presentation of the Miracle. Tucson, 
Arizona: Islamic Productions. 

Lehtinen, Esa (2011). “Conversation Analysis”. In Stausberg M. and Engler S 
(eds.). The Routledge Handbook of Research Methods in The Study of Religion. New 
York: Routledge, pp. 122–133. 

M. Fuad Abdülbaki (1990). el–Mucemü’l–Müfehres li–Elfazi’l–Ķurani’l–
Kerim. İstanbul: Çağrı. 

Mayring, Philipp (2001). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş. Çev. Adnan Gümüş, 
M. Sezai Durgun. Ankara: BilgeSu. 

McKee, Alan (2005). Textual Analysis: A Beginner’s Guide. London: Sage. 

Mehl, M. R. (2006). “Quantitative Text Analysis”. In M. Eid & E. Diener 
(Eds.), Handbook of Multimethod Measurement in Psychology. Washington, DC: 
American Psychological Association, pp. 141–156. 

Melek, Cemile (2012). Metin Madenciliği Teknikleri İle Şirketlerin Vizyon 
İfadelerinin Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İzmir. 

114 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Onay, Ahmet (2004). “Diyanet Hutebelerinin Muhteva Analizi: Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 1999 Yılı Hutbeleri Örneği”. İslami Araştırmalar Dergisi, 17 (1), ss. 
1–13. 

Özbolat, Abdullah (2013). “Hutbelerde Söylem Değişimi: Diyanet Hutbeleri 
Örneği”. Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, 7 (29), ss. 662–679. 

Punch, Keith F. (2011). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çev.: 
D. Bayrak vd.. Ankara: Siyasal.  

Schmid, Nora K. (2010). “Quantitative Text Analysis And Its Application To The 
Qur’an: Some Preliminary Considerations”. In The Qur’an In Context: Historical And Literary 
Investigations Into The Qur’anic Milieu. Edited by A. Neuwirth, N. Sinai and M. Marx. 
Leiden: Brill, pp. 441–460. 

Silverman, David (2006). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, 
Text and Interaction. 3rd Ed. London: Sage. 

Tavşancıl, Ezel ve Esra Aslan (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: 
Epsilon. 

Thomas, W. I. and Znaniecki, F (1918). The Polish Peasant in Eorupe and America. 
Vol. I. Boston: The Gorham Press. 

Toorawa, Shawkat M. (2011). “Hapaxes in the Quran: Identifying and Cataloguing 
Lone Words (and Loanwords)”. In New Perspectives on the Qur'an: The Qur'an in Its 
Historical Context 2. Edited by Gabriel Said Reynolds. New York, NY: Routledge, pp. 193–
246. 

Van Gog, T., Paas, F., et al. (2008). “Data Collection and Analysis”. In J. M. Spector, 
M. D. Merrill, et al. (Eds.), Handbook of Research on Educational Communications and 
Technology (3rd rev. ed.). New York: Erlbaum/Routledge, pp. 763–806. 

Warner, Bill (2016). “The Status of Women in the Koran”. http://cspipublishing.com. 
http://cspipublishing.com/ statistical/TrilogyStats/Womans_Status_in_the_Koran.html, Erişim 
Tarihi: 16.08.2016. 

YÖK (2016). Tez Merkezi: Tez Bilgileri Detay. 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, Erişim Tarihi: 22 Temmuz 
2016.  

115 

http://cspipublishing.com/


VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

MALE NERVOUS ILLNESS IN EUGENE O'NEILL'S SHELL SHOCK 

Arsev Ayşen ARSLANOĞLU YILDIRAN 
  Artvin Çoruh Üniversitesi 

 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
         arsevarslanoglu@gmail.com 

ABSTRACT  

The so-called Victorian era and the early twentieth century witnessed the ambiguity and 
diversity of biomedical discourse sustaining the socio-sexual order of the day. Male nervous 
illness, specifically hysteria, reflected this ambiguity and diversity. While there was a registry 
of sixteen dissertations on hysteria at the library of Paris Medical Faculty alone between 1875 
and 1893 (Micale 2008) and the illness was much more common than expected, there was also 
a strong resistance to the idea of masculine hysterical neurosis. Male hysteria ran counter to the 
present patriarchal ideals in Europe and the United States at a time when men seemed heroic 
and superhuman in modern and industrialized societies. Under this condition, it was hoped that 
World War I would revive manly values represented by the poet Rudyard Kipling and that the 
danger of effeminization showing itself in the guise of hysteria would be eliminated. However, 
things did not go as expected since the soldiers, who were traumatized during the war, 
developed "shell shock" with psychosomatic symptoms. Therefore, ongoing presence of 
hysteria had serious implications for government policies. Meanwhile, the literary discourse of 
the period reflected this uneasiness; this reflection reached such a degree that the protagonist 
could have been drawn from medical case histories. In this paper, the literary discourse's ways 
of dealing with such problems by focusing on Eugene O'Neill's play Shell Shock (1918) where 
he discusses how American soldiers face their traumas after they return back home and his way 
of discussing the society's perception of hysteria.  

Key words: shell shock, O'Neill, male hysteria, the Great War 

In 1918, Eugene O'Neill wrote a one-act play called Shell Shock where he 
explored the dramatic possibilities to present the characteristics and effects of the 
psychological phenomenon, shell shock. The play takes place in the club of a large 
Eastern University in a hot afternoon in September, 1918. There are only four 
characters, three of whom have been in the front; and O'Neill develops the 
investigation into shell shock by focusing on the protagonist's, Jack Arnold's, feelings 
of guilt, anxiety, and distress which become apparent during his conversation with the 
doctor, Ronald Wayne. Although Caroline Cox sees Eugene O'Neill unsuccessful in 
this play in terms of his representation, I shall argue in this study that the play may 
well be used in order to discuss the shell-shocked soldier's condition within a larger 
framework of male hysteria. In his work No Man's Land: Combat and Identity in 
World War I, Eric J. Leed  (1979: 163) comments that "[t]he symptoms of shell shock 
were precisely the same as those of the most common hysterical disorders of the 
peacetime," and adds "... [w]hat had been predominantly a disease of women before 
the war became a disease of men in combat". In another article, “A Battle of Nerves: 
Hysteria and Its Treatments in France During World War I", Marc Roudebush (2001: 
255) takes attention to an important point for the purpose of this paper: "... hysteria 
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occasioned the historical antagonism between doctors and hysterics (and a discourse 
on the treatment of hysteria that was already rich in military metaphors) but was also 
born of the unique conditions of World War I". For elaborating on how female illness 
became male illness during wartime, I will first give a very brief review of the history 
of hysteria in the Western World, specifically focusing on how the disorder entered 
into the English medicine. 

The concept of hysteria was introduced into English medicine by Edward 
Jorden's work, A Briefe Discourse of a Disease Called the Suffocation of the Mother 
(1603). Several decades later, Thomas Sydenham (1624-1689) described a hysteria-
like syndrome in males, which can be called hypochondriasis. The start of the 
neurological phase in the history of hysteria is especially significant since it showed 
the masculine component of hysteria. Specifically, in the second half of the 18th 
century, masculine component was accepted and became a manifestation of nervous 
distempers seen as "the English malady" in George Cheyne's terms (1771). Indeed, 
this was not contradictory to the characteristics of the term described as "the age of 
sensibility" where sentimental literature presented the display of feeling as a sign of 
good blood, refined manners, and elevated morality. In this context, nervous disorders 
were accepted as a permanent part of the human condition. One of the most striking 
characteristics of the period was that sexuality was mostly absent and manliness was 
conceptualized in moral terms rather than physical characteristics.  However, this 
atmosphere changed by the end of the century and a regime of difference between the 
sexes dominated the medical environment. Male hysteria was suppressed during these 
years and, in dramatic contrast, discourses of female hysteria became more dominant 
than ever before. From a wider perspective, it is possible to evaluate this change as a 
reflection of social, political, and military events of the period. More specifically, the 
challenge of liberalization of the previous century was met with an effort at 
renormalization: "The post-1814 Restoration era was quintessential period of political 
counter-revolution; in both political theory and practice, classic British and European 
conservatism emerged quite directly as a reaction against the perceived excesses and 
instabilities of the previous generation" (Micale 2008: 53). Women's efforts for 
liberalization was seen as the most disturbing excess by the patriarchal authority. 
Among these efforts for liberalization, Marie-Olympe de Gouges's Declaration of the 
Rights of Women (1791) and Mary Wollstonecraft's Vindication of the Rights of 
Women (1792) were the most striking texts. As a counter-reaction against the values of 
the previous age, the moral climate of the Victorian period deeply affected the 
perception of the sexes in the society, which was indeed shaped by the Evangelical 
worldview. While female passionlessness and emotional stance were appreciated, 
masculine self-expression of emotions became intolerable. With the advent of 
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mechanized industrialization in the following decades, work became the measure for 
manliness and the conservative understanding of men as rational and self-restrained 
individuals as opposed to emotional and tender women became the norm in the 
society.  

Another significant change in this period was related to the long domination of 
the British Empire over the Third World. The project of imperialism required the 
projection of her power in all areas; accordingly, there was no space for gender 
deficiencies since this might risk undermining family, capitalism, middle-class 
authority, and, above all, the nation's imperial project. The disorders which could be 
labeled under the term "hysteria" began to be evaluated as the trauma concept. In time, 
the trauma concept was considered as a psychological and medical response to 
modernity and the new worldview of the imperialistic countries. In their essay 
"Trauma, Psychiatry, and History: A Conceptual and Historiographical Introduction", 
Lerner and Micale point out that "[f]rom the start, however, the vast new energies of 
modernity were linked with the pathologies of the body and mind" (2001: 10). In the 
same essay, they divide the episodes in the history of trauma into four historically and 
medically significant periods: the spread of railroads during the last quarter of the 19th 
century, the introduction of accident insurance and the early welfare state, the rise of 
psychological psychiatry around fin-de-siecle, and the Great War and its cultural and 
social aftermath. At this point, one may ask the question why these events marked the 
episodes in the trauma studies while there are many other that can be considered 
equally traumatic: The answer lies in the number of people suffering from neurosis 
rather than psychosis. A very striking observation about wartime psychological 
disorders is that the clinical features of the shell-shocked soldiers were almost same as 
those hysterical disorders in peacetime. Caroline Cox's (2001: 280) suggestion that 
Eugene O'Neill's inability to exploit shell shock for dramatic aims was due to the 
confusion about the concept is very important in terms of not only evaluating the 
literary works of the period but also understanding the public attitude towards shell 
shock. Despite debates on the origin of shell shock at the beginning, physicians left the 
physiological cause aside and agreed that the origin was psychological and that shell 
shock mainly resulted from soldiers' being trapped in an intolerable situation where 
there was no escape. 

Although there were similar debates about the origin of shell shock in Europe 
and the United States, unlike Europeans, Americans saw shell shock as a temporary, 
curable injury of war. Before delving further into the Americans' attitude towards the 
treatment of shell shock, I would like to discuss how the play reflects most of the 
symptoms of shell shock through Jack Arnold. In the acute phase of his illness, Jack's 
most significant symptom is his incessant smoking. This behavior is considered as a 
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warning sign by Wayne since he knows that Jack has not even touched a cigarette 
before the war. Also Dr. Thompson's emphasis on Jack's smoking gives the hint that 
there lies a deeper psychological meaning behind this action. While talking with 
Rolyston, Wayne says "Only a postscript evidently scrippled in a hurry. He wrote: 
Watch Arnold--cigarettes!--with the word cigarettes deeply underlined" (O'Neill 1918: 
5). While the conversation between Wayne and Rolyston seems to focus on what has 
happened to Jack or whether Jack can be shell-shocked as a strong, ideal man or not, 
Rolyston's own experiences on the front explains some of the symptoms of shell shock 
quite comprehensively.  

Even at a first glance, it is possible to see how war has changed him physically: 
"Lines of suffering about the lips contrast with his ever-ready, jovial grin; and his blue 
eyes of a healthy child seem shadowed by the remembrance of pain, witnessed and 
and not by them to be forgotten" (O'Neill 1918: 1). Actually, the shadow of 
remembrance and witnessing pain indicates that the psychological burden of shell 
shock is already over the body. In addition to such a description, Wayne's questions 
may well be considered as some kind of diagnostic tool or as the author's dramatic 
technique in revealing the symptoms of shell shock through Wayne's questions as 
detailed as possible. Rolyston's experience in No Mans Land before being saved by 
Jack Arnold is specifically important in that it reflects the soldier's perception of 
environment as well as his response to it:  

I didn't notice time much. I was sort of out of my head with thirst and pain, or 
in a numb trance most of the time. You know how one gets. (Wayne nods) I'd see dark 
and light but--I didn't think of anything at all--not even of death. (He pauses and then 
continues shamefacedly). Finally I came in the dark. I heard someone screaming--
damn horribly! I listened and discovered I was doing it--screaming at the top of my 
lungs! Honestly, I was ashamed to death of myself. (4) 

As Susan Kingsley Kent (2009: 11) points out “the sights and experiences of 
war could not be integrated into customary patterns or meaning systems that organized 
the ordinary rhythms of life; they traumatized people". Actually, traumatic experiences 
do not fit into the system over which we make sense of ourselves. In Rolyston's 
condition, this fact shows itself as an inability to notice time. Besides losing his sense 
of temporality, he loses his sense of existence as well. In a state of utter helplessness, 
his body acts for him by screaming. Yet, his emphasis on the feeling of shame hints at 
the deep effect of public opinion that was based on stereotypes: "the perception of 
shell-shock was based upon stereotypes of manliness, of outsider and insider, which 
were rooted in society long before the war" (Mosse 2000: 108). Rolyston's 
astonishment when he hears Jack will possibly be Wayne's patient because of a plain 
nervous breakdown can be seen as a result of the same opinion. On the other hand, 
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Wayne's emphasis on the fact that shell shock hits one all of a sudden is a reflection of 
American perspective on shell shock victims: "Nothing other than warfare itself 
created shell shock. The soldier who suffered from it was not a coward, but a hero 
marked by war" (Stagner 2014: 261). Still, he mentions the possibility that shell shock 
is not certain in Jack's case (O'Neill 1918: 5), which shows how powerful the 
stereotypes regarding shell shock are. In this context, it can be inferred that Americans 
still have doubts about the shell-shocked soldier despite their optimism that shell 
shock is peculiar to war alone. 

It is possible to infer from Wayne's attitude as a physician that he follows the 
method of Rivers who is now recognized as a pioneer in the psychological treatment 
of shell shock. As emphasized by Lilian R. Furst (2003: 171), "Rivers found war 
neurosis to be connected not to the intensity of fighting nor to the length of service nor 
even to emotional predispositions but to fixity, lack of active control". This attitude 
may well be considered as revolutionary in an atmosphere where the majority of 
physicians suspect that shell-shocked soldiers are malingerers which led most 
physicians to favor physical methods in order to quell the symptoms and return men to 
the front. In the play, Wayne asks Arnold about the wound in his leg and gets the 
answer that it is only a scratch. Here, it is not the physical event that determines the 
underlying reason behind the symptom but rather the symptom appears as a reflection 
of the way the person perceives and internalizes the actual event. In other words, not 
the actual event but its shadow shapes most of the symptoms. Theoretically, the 
trauma victim cannot face the reality and develops some kind of amnesia. The fact that 
Arnold cannot express his war experience either oral or written form reveals the way 
towards the psychosomatic origin of shell shock. In this case, symptoms, which cannot 
be expressed, start to become a mode of converting fear and mental trauma into 
palpable manifestations. Smoking incessantly is a palpable manifestation in this 
context. Arnold expresses that his habit of smoking is in direct relation to the time 
when the silence comes: "I can't seem to break myself of the devilish habit--must have 
contracted it in the front line trenches--saving up butts for an emergency when I do it 
mechanically--(hesitates--then moodily in a low voice) whenever the silence comes 
over me" (1918: 9). 

As a physician believing in the psychological basis of shell shock, Wayne tries 
to reveal out what is behind silence and what it embodies especially because Arnold 
connects nearly all that happens to silence. After he calls the waiter to get a box of 
cigarette and he is reminded he has all unopened boxes, he relates this to forgetting 
and silence for the third time (1918: 9). It is only after Wayne's taking attention to the 
frequency he mentions silence, Arnold makes a statement about it for the first time: "it 
hits you when you are sent back home after you've been in the lines for a long time--
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say a year or more without a holiday" (1918: 9). The striking point is that silence does 
not fall on the front but after coming home. In contrast to unending sounds and 
movements on the front, there comes a dense silence carrying all should be forgotten 
after one returns home: 

Everything whirls in a constant feverish movement around you; the earth 
trembles and quakes beneath your feet; even the darkness is only an intermittent 
phenomena snatching greedily at the earth between the wane of one star shell and the 
bursting of the next; even the night is goaded into insomnia by the everlasting 
fireworks. Nothing is fixed or certain [. . . ]Time has died of old age; and the silence, 
like the old Chinese water torture, drips leadenly drip by drip--on your brain--and then 
you think--you have to think--about things you ought to forget--(1918: 10) 

Considering the above words as an implied confession, Wayne makes a wise 
psychotherapeutic move and asks about Herb Rolyston whom Arnold dragged out of 
No Mans Land after Chateau Thierry. Despite his being rewarded with loads of 
medals, Arnold seems very disturbed of having been asked this question because he 
has thought Herb to be dead all this time. His request for a cigarette at this point shows 
there are more things which Arnold escapes facing. More impressing perhaps is how 
Arnold describes No Mans Land: "Even when the guns let up for a moment there were 
ever the screams of the wounded out in No Mans Land. They'd keep the dead awake--
lying out there dying by bits" (12). Despite it is himself who opens up the subject, 
Wayne wants him to cut it out. At this point, one gets why Arnold is so obsessively 
busy with having cigarettes: “A cigarette would have been heaven--to fill your lungs 
with clean smoke--to cleanse the stench out of your nostrils! [. . . ] None had come 
with the supplies. I was wild. I cursed them. I remembered  Rolyston. He had a 
whole case full I remembered, and I knew the spot where he went down--the exact 
spot. After that--I forget. It's all a black. (12) Arnold feels somehow guilty since he 
believes he has saved Herb just because he has cigarettes. However, while talking 
about what happened on the front, he remembers a voice of one in pain--Herb's voice. 
With this sudden awareness, he seems to be "cured". Rolyston arrives at about this 
moment and offers him a cigarette, he rejects and, instead, orders a gallon of wine 
camouflaged in a teapot for celebration. This sudden extremely optimistic end of the 
play hints at O'Neill insufficient information about the nature of “shell shock” as 
Caroline Cox points at. 

Conclusion 

In conclusion, the presence and disappearance of the concept “hysteria” 
depends on the social, cultural, political norms that shape the paradigms of medicine 
of the period. The inner conflicts of the characters in Shell Shock reflects the 
patriarchal norms that privileges men and, simultaneously, presents the roles and 
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responsibilities placed on men during wartime. The play is thus worth examination in 
order to understand how a major American author's, Eugene O'Neill's, approach to the 
new concept “shell shock” 
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ÖZET 

Klasik dönemden günümüze pek çok eser kendinden sonraki yazarları etkilemiş ve bu yazarlar 
eserlerine etkilendikleri yazarın ve eserlerinin izlerini taşımışlardır. Yazınsal ilişkilerin 
araştırılmasına dayanan metinlerarasılık kuramı, her metnin kendinden önceki metinlerden 
göndergeler taşıdığı ve kendinden sonraki metinlere de göndergeler sağlayacağı düşüncesi 
üzerine kurulmuştur.  
Metinlerarası unsurların çevirisi sorunsalı özellikle postmodern romanların çevirisinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında postmodern eserlerin metinlerarasılık-çeviribilim 
ilişkisinin incelendiği çalışmalar için uygun kaynak oluşturduğu söylenebilir. Metinlerarası 
unsurların yaygın olduğu edebi metinlerin, çeviri teorisi ve çeviri uygulaması açısından 
incelenmesi her iki didiplinin gelimi önem taşımaktadır. 
Bu çalışmada, Kurt Vonnegut’a ait postmodern bir roman olan Mezbaha No:5’in orijinal dili 
olan İngilizce’den Türkçe’ye çevirisinde yer alan göndergelerin nasıl çevirildiği 
metinlerarasılık-çeviribilim ilişkisi bağlamında incelenecektir. İncelemede yer verilecek 
göndergeler edebi eserlere yapılan anıştırma ve göndermelerle sınırlandırılmıştır. Çalışmada 
eserin E Yayınları tarafından 1975 yılında basılan ve Ali Şan tarafından gerçekleştirilen Türkçe 
çevirisi ile 2015 yılında April yayınları tarafından basılan Algan Sezgintüredi’ye ait Türkçe 
çevirisi temel alınmıştır. Eserin M. Barlas Çevikus tarafından çevrilen ve Dost Kitabevi’nin 
2007 yılına ait baskısı tükendiğinden çalışmada yer verilememiştir. 

Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, çeviribilim, Kurt Vonnegut, Mezbaha No:5. 

TRANSLATION CRITICISM AND INTERTEXTUALITY: AN APPLIED 
APPROACH 

ABSTRACT 

Since ancient times many literary works are affected by earlier pieces of literature and many 
writers reflected their sources of inspiration to their own writings. Theory of intertextuality, 
which is based on examination of literary relations, is build up on the idea that every text has 
references from earlier texts and will be referred by other texts.  

Translation of intertextual references becomes a problematic especially in translation of 
postmodern novels. In this respect, postmodern literature is a wide source for intertextual 
translation criticism. 

The aim of this study is to examine the translation of literary references and allusions in 
Turkish translation of Kurt Vonnegut’s postmodern novel Slaughterhouse-Five. Ali Şan’s 
Turkish translation which was published by E Yayınları in 1975 and Algan Sezgintüredi’s 
2015 translation will be the base of this study. M. Barlas Çevikus translation in 2007 couldn’t 
be examined as it is out of print.  

Keywords: Intertextuality, translation studies, Kurt Vonnegut, Slaughterhouse- Five 

124 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

GİRİŞ 

Klasik dönemden günümüze pek çok eser kendinden sonraki yazarları etkilemiş 
ve bu eserlerin izleri yüzyıllar boyunca yeni eserlere taşınmıştır. Metinlerarasılık 
kuramı her metnin kendinden önceki metinlerden göndergeler taşıdığı ve kendinden 
sonraki metinlere de göndergeler sağlayacağı düşüncesi üzerine kurulmuştur (bkz. 
Aktulum, 2000, 18). Edebiyat tarihi boyunca metinlerarası ilişkilere bakıldığında 
göndermelerin, alıntıların yanı sıra pek çok eserin yenidenyazıldığı görülmektedir.  

Bir eser okunduktan sonra içindeki imgelere ve anlamlara bağlı kalarak yeni bir 
anlam alanı yaratılır. Yeni metnin anlamı çoğu zaman, içerisinde yer verilen 
metinlerarası göndergelere dayanarak çıkarılabilir. Metinlerarası göndergeleri 
yorumlamak için de yinelendikleri döneme, tarihsel ve toplumsal koşullara 
odaklanılması gerekmektedir. Yeni bir değerle, anlamla donatılan, geçmişe ait, 
gönderge olarak kullanılan eski yapıtlar yeniden yazıldıkları dönemin siyasal, 
bilimsel, sanatsal, toplumsal koşullarının ışığında yeniden okunup yorumlanmayı 
gerektirirler. Bir metinlerarası göndergenin yorumlanabilmesi ise önemli ölçüde 
okurun katılımını gerektirir (bkz. Aktulum 2000:167). 

Bloom’a göre, metinler yazarların kendilerinden önceki yazarlarla çarpıştığı 
psişik bir savaş alanıdır. Yazar, pek de özgün olamamaktan ve kendinden önceki 
yazarlara tepki olarak yazmak zorunda kaldığından ötürü büyük sıkıntı duyar. Tıpkı 
bir oğlun kendi kişiliğine uygun biçimde değil de, babasının davranışlarına tepki 
olarak davranmaktan duyduğu rahatsızlık gibi. Bu nedenle yazar, kendinden önceki 
eserleri yorumlamaya çalışır, ancak Bloom’a göre her eser, bir önceki eserin yanlış 
yorumlanmasıdır (misinterpretation), ve her okuma, her yorum, gerçekte önceden 
yazılmış olanın yanlış olarak okunmasıdır (misreading) (Bloom 1975; Akt.Osimo 
2000: 166). 

Metinlerarası göndergelerin “özellikle roman alanında en somut ve önemli 
işlevinin ‘kişilerin kişilik özelliklerinin daha iyi belirtilmesine katkıda bulunmak’ 
olduğu” söylenebilir (a.g.e., 167). Bir roman kişisi, klişeleşmiş bir figürü kendine 
örnek alarak, yaptığı göndermelerle metinlerarası göndergenin anlamının açığa 
çıkmasını kolaylaştırır. 

Metinlerarası unsurların yaygın olduğu edebi metinlerin çevirileri, 
karşılaştırmalı edebiyat ve çeviribilimin verilerinden yararlanılan disiplinlerarası bir 
incelemeye olanak sağlamaktadır. Ülsever, çeviribilim ve karşılaştırmalı edebiyat 
biliminin “yazınlararasılık, kültürlerarasılık ve metinlerarasılık alanlarında 
örtüşmesinin kaçınılmaz” olduğunu vurgulamaktadır (Ülsever 2007:108).  Çeviri 
sürecinde metinlerarası unsurların orijinal metne eşdeğer çevrilmesi ve okurda eşdeğer 
izlenim bırakması amaçlanmaktadır. Metnin algılanması için çevirmenin derin 
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ansiklopedik bilgiye sahip olması, bilişselliği gerekmektedir, çünkü metni ana dilinde 
okuyan okurlar için bile metinlerarası unsurların tanınması ve algılanması zordur. 
Günümüzde pek çok kuramcı metinlerarasılık ve çeviribilimi bütünleştiren bir anlayış 
benimsemektedir.  Even-Zohar, orijinal metin/ çeviri metin dikotomisinin, çeviri/ erek 
kültür olarak değiştiğini vurgulamaktadır (Klimovich 2014: 256).  Venuti’ye göre, 
çeviri metinlerarasılık açısından eşsiz bir alan yaratmaktadır. Çeviri edimi bünyesinde 
üç metinlerarası ilişki barındırır: 1. yabancı dildeki metin ve diğer metinler arasındaki 
ilişki, 2. yabancı dildeki metin ve çevirisi arasındaki metinlerarası ilişki- ki bu ilişki 
eşdeğerlik kavramı ile değerlendirilir, 3. çeviri ve diğer metinler arasındaki ilişki. 
Çevirmen açısından bakıldığında tüm bu metinlerarası ilişkiler karmaşık ancak 
bütünsel bir biçimdedir (Venuti 2009:158). 

1990’larda küresellşeme ve aynı zamanda milliyetçiliğin yükselmesiyle kültür 
çalışmaları ve çeviribilim ortak noktada buluşmuştur. Kültür araştırmaları 
“kültürlerarası inceleme”ye yönelirken çeviribilim de antropolojik bir kültür 
anlayışından çoğul kültür anlayışına geçmiştir. Eşdeğerlik tartışmaları bir kenara 
bırakılmış yerini çeviri metnin oluşumundaki dilbilim dışı öğelere bırakmıştır. 
Bassnett’a göre, kültür araştırmaları ve çeviribilimin son otuz yılda geçirdiği evreler 
dikkat çekici bir biçimde benzerlik gösterir. Bu süreçte her iki alan da uluslararası 
bakış açısı kazanmış, yöntem olarak göstergebilimi kullanmıştır (Bassnett 1998: 135). 

Metinlerarasılığın çeviribilim açısından incelenmesi her iki alanında gelişimi 
açısından önem taşımaktadır. Alawi’nin de vurguladığı gibi metinlerarası unsurların 
çevirisi üzerine düşünmek çeviri eylemini daha yaratıcı, anlaşılır ve ulaşılabilir kılar 
(Alawi 2010: 2451).  Hiçbir metnin orijinal olmadığı, her metnin kendinden önceki 
metinlerin yeniden düzenlenmesi olduğu kabul edilirse çevirmenler açısından 
metinlerarasılığın bilincinde olmanın önemi anlaşılabilir. Bu bağlamda her okuma bir 
yeniden yazım ise her çeviri de bir okuma ve dolayısıyla zaman ve mekana bağlı 
olarak gerçekleşen bir yenidenyazmadır (A.g.e., 2455).  Ülsever’in de belirttiği gibi 
“çevirinin yeniden yazma olarak tanımlanması hem edebiyat kuramı, hem de 
karşılaştırmalı edebiyat açısından çok önemlidir” (Ülsever 2007: 93). 

Metinlerarası unsurların bulunduğu metinlerin çevirisi daha zorlayıcı 
olabilmektedir. Erek metindeki göndergeler okur tarafından anlaşılamayabilir. 
Göndergelerin olduğu gibi çevirilmesi ya da ek notlarla açıklanmaya çalışılması okur 
açısından rahatsız edici olabilir. Bu nedenle çevirmenin metne uygun bir yöntem 
belirlemesi önem taşımaktadır (Salo-ojo 2004: 5).  Venuti, metinlerarasılığın çeviri 
eylemini karmaşıklaştırdığını ve bir bakıma engellediğini vurgulamaktadır. 
Metinlerarası göndergeler nedeniyle çeviri edimi sorunsuz bir iletişim aracı olmaktan 
çıkar ve çok çeşitli yorumlamalara açık hale gelir (Venuti 2009: 172). Sözü edilen 
nedenlerle düz metin çevirisinden daha zorlayıcı ve uzmanlık gerektiren metinlerarası 
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unsurların çevirisi sorunsalı özellikle postmodern romanların çevirisinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında postmodern eserlerin metinlerarasılık-çeviribilim 
ilişkisinin incelendiği çalışmalar için uygun kaynak oluşturduğu söylenebilir. 

Bu çalışmada, Kurt Vonnegut’a ait postmodern bir roman olan Mezbaha 5’in 
orijinal dili olan İngilizce’den Türkçe’ye çevirisinde yer alan göndergelerin nasıl 
çevirildiği metinlerarasılık-çeviribilim ilişkisi bağlamında incelenecektir. İncelemede 
yer verilecek göndergeler edebi eserlere yapılan anıştırma ve göndermelerle 
sınırlandırılmıştır. Çalışmada eserin E Yayınları tarafından 1975 yılında basılan ve Ali 
Şan tarafından gerçekleştirilen Türkçe çevirisi ile 2015 yılında April yayınları 
tarafından basılan Algan Sezgintüredi’ye ait Türkçe çevirisi temel alınmıştır. Eserin 
M. Barlas Çevikus tarafından çevrilen ve Dost Kitabevi’nin 2007 yılına ait baskısı 
tükendiğinden çalışmada yer verilememiştir. 

KURT VONNEGUT VE MEZBAHA 5 

Amerikalı yazar Kurt Vonnegut Jr.'ın eseri Mezbaha 5 (Slaughterhouse-Five: or 
the Children’s Crusade, A Duty Dance with Death) postmodern bir hiciv romanı 
olarak nitelendirilmektedir. Romanın başkarakteri Billy Pilgrim bir Amerikan 
askeridir. II. Dünya Savaşı’nda Dresden’in bombalanışı sırasında bir mezbahada 
kapalı kalmıştır. Bu sayede bombardımandan sağ kurtulur ancak yaşadıkları nedeniyle 
zaman algısı karışır. Roman, Tralfamador adlı bir gezegenden gelenler tarafından 
kaçırıldığını ve zamanda yolculuk ettiğini düşünen Billy’nin parçalanmış yaşantısını 
konu edinir. Vonnegut’ın en ünlü romanı olan Mezbaha 5, aynı zamanda 
otobiyografik özellikler barındırmaktadır. Vonnegut’ın kendisi de Dresden 
bombardımanına şahit olmuştur. 

İlk kez 1969 yılında yayımlanan roman metinlerarası unsurlar bakımından 
oldukça zengindir. Romanda, edebiyat eserlerinden gazetelere, sinemadan tiyatroya, 
İncil’den popüler şarkılara, yazarlardan politikacılara, tarihi olaylardan güncel olaylara 
kadar pek çok gönderge bulunmaktadır. Jadwe’nin de belirttiği gibi Mezbaha 5 
homojen bir anlatı olmadığından tüm bu metinlerarası unsurların tek bir metinsel 
paradigma oluşturmadığı görülmektedir. Anlatım olarak Mezbaha 5 otobiyografi ve 
kurgunun paralel olarak yer aldığı bir romandır. Bu açıdan bakıldığında otobiyografik 
bölüm ve kurgu bölümde kullanılan metinlerarası unsurların amaçlarını da farklı 
olduğu anlaşılmaktadır  (Jadwe 2009: 34).  Kurgu bölümdeki metinlerarası 
göndergeler Billy karakterine ve onun dünyasına yönelikken, otobiyografik olarak 
tanımlanabilecek bölümde alıntılar gerçek yaşam ile kurgu arasında bağlar kurmaya 
yöneliktir. Jadwe’ye göre, Vonnegut bu bölümde yer verdiği metinlerarası unsurlarla 
okuyucuyu yazma sürecine dahil etmekte, kendisinin Dresden ve savaş üzerine 
yazarken yaşadığı duygu durumunu okura da yaşatmaktadır (a.g.e, 35).   
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Romanda yer alan ilk edebi gönderge Goethe’ye yöneliktir. Bu alıntı romanda 
belirtilmemekle birlikte Goethe’nin otobiyografisinden alınmıştır. Goethe’nin, Yedi 
Yıl Savaşı’nda harabeye çevrilen Dresden’i ziyaret ettiği zaman söyledikleri, 
Vonnegut, tarafından Dresden’in İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanması ile 
özdeşleştirilmiştir. 

The devastation of Dresden was boundless. When Goethe as a young 
student visited the city, he still found sad ruins ‘Von der Kuppel der Frauenkirche 
sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schone stadtische Ordnung 
hineingesät; da rühmte mir der Küster die Kunst des Baumeisters, welcher Kirche 
und Kuppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und bombenfest 
erbaut hatte. Der gute Sakristan deutete mir alsdann auf Ruinen nach allen 
Seiten und sagte bedenklich lakonisch: Das hat her Feind gethan!" (Vonnegut 
199: 10). 

Görüldüğü gibi Vonnegut, Goethe’nin sözlerini Almanca orijinali ile 
alıntılamıştır. Bazı eleştirmenler yazarın Almanca’yı kasıtlı olarak kullandığını, 
okurda Almanca’nın Nazileri çağrıştıran etkisini kullanarak rahatsızlık yaratmaya 
çalıştığı yorumunu yapmaktadır. Savaşın yıkıcı yönünü gösteren bu alıntı “düşman”ın 
dili ile verilerek bir tezat yaratıldığı söylenebilir. Eserin her iki çevirisinde de bu 
bölüm bütünüyle Türkçe’ye çevrilmiştir. 

“DRESDEN KORKUNÇ BİR BİÇİMDE YAKILIP YIKILDI. GOETHE, 
GENÇ BİR ÖĞRENCİYKEN ŞEHRİ ZİYARET ETTİĞİNDE, HÂLÂ GÖRÜLEN 
ACINACAK HALDEKİ YIKINTILARLA KARŞILAŞTI:  

«FRAUENKİRCHE'NİN KUBBESİNDEN ŞEHRİN O CANIM 
DÜZENİNİN ORTASINA SERPİŞTİRİLMİŞ, ACINACAK HALDEKİ 
YIKINTILARI GÖRÜYORDUM; BU ARADA KİLİSE HADEMESİ,  KİLİSEYİ 
VE KUBBESİNİ HİÇ İSTENMEYECEK BİR FELAKETE KARŞI KORUMAYI 
AKIL EDEBİLEN VE BUNLARI MERMİLERİN YIKAMAYACAĞI BİR 
SAĞLAMLIKTA YAPAN MİMARIN YETENEĞİNİ ÖVÜYORDU, İYİ 
YÜREKLİ HADEME HER YANDAKİ YIKINTILARI BANA GÖSTEREREK, 
DÜŞÜNCELİ DÜŞÜNCELİ ŞU SÖZLERİ SÖYLEDİ: 'İŞTE, DÜŞMANIN 
YAPTIĞI!'» (Vonnegut 1975:32-33). 

“Dresden mahvolmuştu. Goethe öğrenciliği sırasında kenti ziyarete 
gittiğinde dahi acıklı harabelerle karşılaşmıştı: Frauenkirche’nin kubbesinden 
güzelim kent düzeni arasında korkunç harabeler gördüm: bu arada zangoç bana, bu 
kilise ve çatıyı bombardımana dayanıklı inşa eden üstadın sanatını övüyordu. 
Darken çevremizi saran harabeleri işaret etti ve düşünceli bir vurguyla, “Bunları 
yapan, düşmandı,” dedi.  (Vonnegut, 2015: 26-27) 

Alıntının tamamen Türkçe’ye çevrilmesi Türk okurların metni anlamasını 
kolaylaştırmış ancak Vonnegut’ın Almanca sözlerle vermek istediği etkiyi 
aktaramamıştır.  Ali Şan’nın çevirisinde bu ve bundan sonra metinde yer alan tüm 
göndermelerin büyük harfle yazılmış olması dikkat çekicidir.  
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Vonnegut’ın göndermede bulunduğu bir diğer yazar Theodore Roethke’dir.  
Roethke’nin Words for the Wind (Rüzgar İçin Sözler) adlı kitabından The Waking 
(Uyanış) adlı şiire gönderme yapılmaktadır. Romanda Billy uçak yolculuğu sırasında 
okumak için yanına aldığı iki kitaptan söz eder bunlardan ilki Roethke’nin kitabıdır.  

I had two books with me, which I’d meant to read on the plane. One was 
Words for the Wind, by Theodore Roethke, and this is what I found in there: 

I wake to sleep, and take my waking slow. 

I feel my fate in what I cannot fear. 

I learn by going where I have to go.  (Vonnegut 1999: 11). 

Kitaptan seçilen şiir Billy’nin zaman içinde yaptığı yolculukları ima etmek için 
kullanılmıştır. Billy de uyuyup uyanmak gibi şimdiki zamanda, gelecekte veya 
geçmişte olabilmeketedir. Alıntının Türkçe çevirisi bütün olarak bakıldığında kaynak 
metin ile eşdeğerlik taşımaktadır. 

Yolda okumak niyetiyle iki kitap almıştım. 

Biri, Theodore Roethke'nin RÜZGARA SAVRULAN 

SÖZLER'iydi ve içinde şunları buldum: 

UYKUYA UYANIYORUM, UYANDIRMADAN 

UYANIŞ!, 

KORKTUĞUMUN İÇİNDE YOKLUYORUM 

Y A Z G I M I . 

GİDEREK ÖĞRENİYORUM GİTMEM 

GEREKEN YERİ (Vonnegut 1975: 35). 

Göndergenin çevirisinde sorunlu olan bir nokta “take my waking slow” 
dizesinin “uyandırmadan uyanış” şeklinde çevrilmiş olmasıdır. Daha eşdeğer bir çeviri 
“yavaş yavaş uyanıyorum” ya da “uyanmaya acele etmiyorum” olarak düşünülebilir. 
Algan Sezgintüredi’nin çevirisinde “Uyanışımı yavaştan alıyorum” ifadesini 
kullanarak edimsel eşdeğerliği yakaladığı görülmektedir. 

Uçakta okumak üzere iki kitap almıştım yanıma. Biri, Thedore Roetke’nin 
Rüzgar İçin Sözler’iydi. Şunu buldum içinde:  

Uykuya uyanıyor ve uyanışımı yavaştan alıyorum 

Korkmayacağım şeyde kaderimi yokluyorum. 

Gitemem gereken yeri, giderek öğreniyorum.   (Vonnegut 2015: 29). 

Billy’nin uçakta okumak için yanına aldığı diğer kitap ise Erika Osirovsky’nin 
“Céline and His Vision” adlı romanıdır. Vonnegut’ın kendi karakteri Billy ve 
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Ostrovsky’nin karakteri Celine arasında kurmak istediği benzerlik Türkçe çeviride de 
hissedilmektedir. Billy ve Celine savaşta aldıkları fiziksel ve psikolojik hasarla zaman 
ve ölüm konularına takılıp kalmış iki karakterdir. Erika Osirovsky, yazar Louis 
Ferdinand Celine’nin yaşamından etkilenerek yazadığı romanında, I. Dünya Savaşı 
sırasında başından yaralanan Céline adlı bir Fransız askeri anlatmaktadır. 

My other book was Erika Ostrovsky’s Céline and His Vision. Céline was a 
brave French soldier in the First World War-until his skull was cracked. After that 
he couldn’t sleep, and there were noises in his head. He became a doctor, and he 
treated poor people in the daytime, and he wrote grotesque novels all night. No art 
is possible without a dance with death, he wrote. The truth is death, he wrote. I’ve 
fought nicely against it as long as I could… danced with it, festooned it, waltzed it 
around… decorated it with streamers, titillated it… 

Time obsessed him. Miss Ostrovsky reminded me of the amazing scene in 
Death on the Installment Plan where Céline wants to stop the bustling of a street 
crowd. He screams on paper, Make them stop… don’t let them move anymore at 
all… There, make them freeze… once and for all! … So that they won’t disappear 
anymore! (Vonnegut 1999: 11). 

Öteki kitabım Erika Ostrovsky'nin CELİNE VE SEZGiSİ'ydi. Celine Birinci 
Dünya Savaşında kafası kırılana dek yiğit bir Fransız askeri olmuştu. Bu olaydan 
sonra uyku uyuyamadı ve kafasının içi gürültüyle çınladı durdu. Doktor oldu, 
gündüzleri yoksullara baktı ve geceleri garip romanlar yazdı, ölümle dansetmeden 
sanat manat yapılamaz, diye yazıyordu. GERÇEK ÖLÜMDÜR, diyordu. ONA 
KARŞI EFENDİCE SAVAŞTIM, ELİMDEN GELDİĞİ KADAR... EĞLENDİM, 
ONUNLA KAFA ÇEKTİM, DANSETTİM, İŞTAHLANDİRDIM MÜMKÜN 
OLDUĞUNCA!... SÜSLEDIM, GIDIKLADIM?... Zaman kafasını kurcalıyordu. 
Miss Ostrovsky KREDİLİ ÖLÜM (Mort à Credit) de, Celine'nin caddeleri 
kalabalığın hareketinin durmasını dilediği şaşırtıcı bölümü hatırlatıyordu. 

Celine, kağıt üzerinde haykırıyordu: DURSUNLAR,. HİÇ 
KIPIRDAMASINLAR ARTIK! ŞÖYLE BİR YERLEŞSİNLER!.. HİÇ 
KIPIRDAMAMAK ÜZERE!.. BİR DAHA GÖRÜLMESİN GİTTİKLERİ (Vonnegut 
1975: 36). 

Yanıma aldığım diğer kitap, Erika Ostrovsky’nin Céline and His 
Vision’ıydı. Céline, Birinci Dünya savaşı sırasında kafası çatlayana dek cesurane 
çarpışmış bir askerdi. Sonrasında uykusuzluğa yakalandı; kafasının içinde sesler 
vardı. Doktor oldu; gündüzleri fukaraya baktı ve geceleri grotesk romanlar yazdı. 
Ölümle dans etmeden sanat imkânsızdır, diye yazdı.  

Hakikat, ölümdür, diyordu. Elimden geldiğince mücadele ettim kendisiyle 
(…) dans ettim ölümle; bezedim, süzüldüm etrafında ölümün (…) flamlarla 
süsledim, gıdıkladım ölümü… 

Zamana saplantılıydı. Miss Ostrovsky bana, Death on the Installment 
Plan’de Céline’in sokaktaki kalabalığın hayhuyunu susturmak istediği sahneyi 
hatırlattı. Kağıt üstünde şöyle haykırıyordu Céline: Dursunlar (…) Hiç 
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kımıldamasınlar bir daha (…) İşte böyle; donuversin hepsi (…) Hepsi birden! (…) 
Ki bir daha kaybolmasınlar! (Vonnegut 2015: 29). 

Görüldüğü gibi Céline ile ilgili alıntıda her iki çevirmen de bazı farklarla 
eşdeğerliği sağlamıştır.  Şan’ın çevirisinde Ostrovsky’nin eserinin adını “Céline ve 
Sezgisi olarak Türkçeye çevirdiği ve Céline’inin eserinin İngilizce çevirisi olan ve 
kaynak metinde yer alan “Death on the Installment Plan” başlığını değil, eserin 
Fransızca orijinal adı olan “Mort à Credit”i kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. 
Sezgintüredi ise hem Ostrovsky’nin hem de Céline’in eserlerinin başlıklarını kaynak 
metinde yer aldığı şekliyle İngilizce olarak yer vermiştir. 

 Romanda edebi eserlere doğrudan alıntı yoluyla yapılan göndergelerin yanı sıra 
anıştırma yoluyla da pek çok gönderge bulunmaktadır. Çeşitli edebi türlere ait 
anıştırmalardan en dikkat çekicisi Stephen Crane’in Red Badge of Courage (Kızıl 
Cesaret Nişanı) adlı romanıdır. Crane, romanında Amerikan İç Savaşı’nda ordudan 
kaçan Henry Felming adlı bir erin iç dünyasını anlatmaktadır. Korkusuna yenildiği 
için utanç duyan Henry bir savaş yarasına “kızıl bir cesaret nişanına” sahip olmak 
istemektedir. Mezbaha No:5’te Red Badge of Courage’ a, Billy’nin sinir krizi geçirip 
hastaneye yatırıldığı bölümde yer verilmiştir. Billy’e refakat eden arkadaşı bu kitabı 
okur. Şan, çevirisinde Crane’in eserinin adını orijinal haliyle bırakmıştır (Vonnegut 
1975:134), bu durum çevirinin yapıldığı dönemde Stephen Crane’in romanının henüz 
Türkçe’ye çevrilmemiş olması ile açıklanabilir. Sezgintüredi ise Cevdet Yıldız’ın 
2000 tarihli çevirisine uygun olarak “Kanlı Madalya” eser adını kullanmayı tercih 
etmiştir (Vonnegut 2015: 89). 

Çok sayıda metinlerarası unsurun yer aldığı Mezbaha No:5’de ayrıca, Üç 
Silahşörler (Alexandre Dumas), Sindrella, Karamazof Kardeşler (Dostoyevsky), 
Bebekler Vadisi (Jacqueline Susann), Oz Büyücüsü (L. Frank Baum) ve Tom 
Amcanın Kulübesi (Harriet Beecher Stowe) adlı edebi eserlere anıştırma yoluyla 
gönderme yapılmaktadır. Vonnegut ‘ın romanı postmodern özelikler taşıyan, alışılmış 
roman kalıplarına uymayan bir eser olmasına karşın yer verdiği metinlerarası 
göndermeler romanın yaratmak istediği anlam doğrultusunda bir bütünlük 
oluşturmaktadır.  

SONUÇ 

Kurt Vonnegut’ın Mezbaha 5 adlı romanındaki metinlerarası unsurların 
çevirilerini incelenmesi sonucu, her iki çevirmenin alıntıların genelinde eşdeğer bir 
çeviri gerçekleştirdiği görülmüştür. Çeviriler arasındaki 40 yıllık zaman farkı, değişen 
çeviri anlayışını da gözler önüne sermektedir. Çeviri kuramları günümüzde, Bassnett, 
Lefevere ve Venuti gibi kuramcıların da sıklıkla vurguladığı gibi kültür odaklı bir 
anlayışa evirilmektedir. Bu bağlamda çevirmen bir kültür aktarıcısı olarak kabul 
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edilmektedir. Çeviri ediminde kültür aktarımının en karmaşık ve zorlayıcı olduğu 
unsurların metinlerarası göndergeler olduğu söylenebilir.  

Çalışmanın sonunda, metinlerarası göndergelerin yer aldığı edebi metinlerin 
çevirilerinin, karşılaştırmalı edebiyat ve çeviribilimin verilerinden yararlanılan 
disiplinlerarası çalışmalar açısından oldukça zengin bir kaynak oluşturduğu 
görülmüştür. 
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ÖZET 

Anton Pavloviç Çehov, öyküleriyle başladığı yazarlığına oyunlarıyla devam eder ve özellikle 
Martı, Vanya Dayı, Üç Kızkardeş ve Vişne Bahçesi oyunlarıyla ün kazanır. Bireysellikten çıkıp 
toplumsal eleştiriye yönelen modern tiyatroda Çehov oyunları dönemin gerçekçi tiyatro ve 
sahneleme anlayışının oluşumunda etkin bir rol oynar. Çehov’un oyunlarında yer alan 1880-
1900 yılların Rusya’sı, toplumsal sıkıntı, baskı ve çalkantılarla doludur.  Rus halkı bir taraftan 
geçmişe özlem duymakta, diğer bir taraftan ise düzenin değiştiğinin ve geçmişin artık 
gelmeyeceğinin farkındadır. Söz konusu değişim göstergesinien iyi ortaya koyan Çehov 
oyunlarından biri Vişne Bahçesi (Вишнёвый сад-1904) dir.Oyunun kahramanlarını bir araya 
getiren bir alan olan bahçe ile tüm Rusya’ya vurgu yapılır ve oyunda soylu ve köylü kesimin 
yanında yazlıkçıların ayak sesleri duyulur.  20. yüzyıl Sovyet/Rus yazarı Maksim Gorki, Rus 
tiyatrosuna yeni bir anlayış ve bakış açısı getiren Çehov’un ardı sıra oyunlarında eleştirilerini 
dönemin toplumsal çatışmalarına ve sınıfsal ayrımlarına yöneltir. Gorki’nin Yazlıkçılar 
(Дачники-1904) oyununda kahramanların bir araya geldiği alan ise yazlıktır ve Rusya’nın 
‘kültürlü insanları’ sayılan aydın kesime dair eleştiriler bu alanla ortaya konulur. Bu bakımdan 
Yazlıkçılar, Vişne Bahçesi’nin devamı niteliğindedir. Bu bildiride 19. yüzyılın sonu ve 20. 
yüzyılın başlarındaki Rus toplumunun aydın sınıfına dair düşüncelerin ve eleştirilerin yoğun 
olarak sergilendiği Çehov’un Vişne Bahçesi ileGorki’nin Yazlıkçılar oyunları aydın sorunu 
bağlamındaele alınacak ve dönemin daha iyi anlaşılmasına çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Bahçe, yazlık, Rusya, aydın sınıf, eylemsizlik, yalnızlık. 

FROM INDIVIDUAL SOLITUDE TO ALIENATION: THE LUMINARY 
ISSUE IN THE CHERRY ORCHARD AND SUMMERFOLK 

ABSTRACT 

Anton Pavlovich Chekhov starts his writings with stories, then continues with writing plays 
and earns reputation especially with the plays The Cherry Orchard, The Seagull, Three Sisters 
and Uncle Vanya. Chekhov in modern theater, who moves out from individuality and 
gravitates towards criticism, plays an efficient role in generating the concept of realistic theater 
and staging in his time. The 1880-1900 Russia which takes place in Chekhov's plays are filled 
with social issues, oppression and unsteadiness. On one hand the Russian was yearning the 
past, on the other hand was aware that the system has changed and the past would never be 
captured again. One of Chekhov's plays that asserts this so-called indicator of change well is 
The Cherry Orchard (Вишнёвый сад-1904). The garden which brings the characters of the 
play together is used to emphasize on the entire Russia and the sounds of the footsteps of the 
summerfolks among with noble and rustic people. The 20th century Soviet/Russian writer 
Maxim Gorky, followed by Chekhov who brought a new understanding and perspective to 
Russian theater, canalizes the criticism in his plays to the social conflicts and class 
discrimination during his time. The place where the characters come together in Gorky's 
Summerfolk(Дачники-1904) is the summer house and the criticism about intelligentsia who are 
counted as the "sophisticated people" of Russia is presented through the summer house. 
Therefore, Summerfolk is, in a way, a follow-up of The Cherry Orchard. In this work, The 
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Cherry Orchard by Chekhov and Summerfolk by Gorky which intensely displays the thoughts 
and criticisms of the Russian society at the end of the 19th, and the begining of the 20th 
centrury, will be approachedin the context of luminary problem and it will be attempted to get 
a better understanding of the period.  

Key Words: The Cherry Orchard, Summerfolk, Russia, intelligentsia, inertia. 

19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarındaki Rus toplumunun aydın sınıfına dair 
düşünce ve eleştirilerin yoğun olarak işlendiği Anton Pavloviç Çehov’un (1860-1904) 
Vişne Bahçesi’nde karakterleri bir araya getiren bir alan olan bahçe ile dönem 
Rusya’sına vurgu yapılır ve oyunda soylu ve köylü kesimin yanında yazlıkçıların ayak 
sesleri duyulur. Maksim Gorki’nin (1868-1936) oyununda karakterlerin bir araya 
geldiği alan ise yazlıktır ve Rusya’nın ‘kültürlü insanları’ sayılan aydın kesime dair 
eleştiriler söz konusu alanla aktarılır, bu bakımdan Yazlıkçılar, Vişne Bahçesi’nin 
devamı niteliğindedir. 

Anton Pavloviç Çehov, aristokrasinin çöküşünü anlattığı Vişne Bahçesi 
oyununu komedi olarak tanımlar. Ünlü tiyatro sanatçısı M. P. Lilina’ya yazdığı 
mektupta o sırada bitirmekte olduğu Vişne Bahçesi oyunu için “yazdığım eser dram 
değil güldürü, hatta fars oldu. Vladimir İvanoviç Nemiroviç-Dançenko benim bu 
görüşüme karşı çıkar diye korkuyorum” (Fedorova 1960: 524).  Vişne Bahçesi’nin ilk 
temsili oyunu daha anlamlı kılmak adına olsa gerek, Çehov’un kırk dördüncü doğum 
gününde ve yirmi beş yıllık sanat yaşamına denk getirilerek 17 Ocak 1904 tarihinde 
yapılır.  

Anton Pavloviç Çehov’un oyununa isim bulma aşaması dönemin Moskova 
Sanat Tiyatrosu Topluluğu yönetmeni Konstantin Stanislavski’nin anılarında rastlanır: 

 “Bakın, oyun için harika bir isim buldum. Harika! (…). Vişne Bahçesi 
(Вишнёвый сад -vurgu oynaması) ve mutlu bir şekilde kahkahalar atmaya başladı. 
Mutluluğun sebebini anlayamadım ve bulduğu isim de özel bir anlam fark edemedim 
(…). Anlatmak yerine Anton Pavloviç farklı şekil ve tonlama ile tekrar etmeye başladı. 
(…) vişn’e bahçesi değil, vi’şne bahçesi dedi ve gülmeye başladı. İlk önce ne demek 
istediğini anlayamadım bile, ancak Anton Pavloviç vurgulamaya devam etti. Sanki o 
vurguyla geçmişte kalan, güzel ancak gereksiz bir hayata vurgu yapmaya çalışıyordu. 
Bu sefer tüm nüansı anladım. Vişne Bahçesi kar getiren bir işletmedir. Bugünlerde 
böyle bir bahçe lazım. Ancak Vi’şne Bahçesi kar getirmiyor, bu bahçe tüm 
beyazlığıyla eski soylulara ait hayatın melodisini kendinde muhafaza ediyor (…) onu 
yok etmek, acı da olsa ülkenin ekonomik gelişimi için kurban etmek 
gerekiyordu”(https://ru.wikipedia.org/wiki/vişnevıy sad).  

Çehov’un idealize ettiği ve adeta ruh verdiği soylu Rusya’yı temsil eden vişne 
bahçesi eserin karakterlerinden biridir aslında. Çehov’un “cellat olmaktansa kurban 
olmak daha iyidir” sözüyle kurban olan/edilen bahçenin eserin tek olumlu kahramanı 
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olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Rus doğasının ve en önemlisi de bahçeyi 
büyüten, ona bakan insanların bahçe ile birlikte sona eren hayatlarının bir sembolüdür, 
aynı zamanda eserin tüm karakterlerini bir araya getiren bir alandır. Bahçenin eski 
sahibi Lyobov Andreyevna Ranevskaya’nın ölmüş oğlunun öğretmeni “ebedi öğrenci” 
Trofimov’un  “tüm Rusya bizim bahçemizdir-vsya Rossiya naş sad” ifadesiyle 
Rusya’ya vurgu yapılır. Rusya çok sayıda bahçelerden ibarettir ve bunlardan yalnızca 
birinin kaybı pek de önemli değildir. Ancak Çehov, vurguyu bahçeye yaparak bunun 
bilindik, sıradan bir bahçe olmadığını, söz konusu bahçenin Rusya’nın ta kendisi 
olduğunu, bahçeye duyulan sorumluluğun, Rusya’ya duyulan sorumlulukla eşdeğer 
sayılması gerektiğinin ve bu bağlamda geleneklerin korunması, değer verilmesi ve 
hatırlanmasının da altını çizer.   

Oyunda borcundan dolayı satışa çıkarılan bahçeyi kurtarmak için verilen 
uğraşlar yalnızca konuşmalardan ibarettir.  Konuşmalar esnasında hiç kimse birbirini 
dinlemez, anlamak istemez, herkes farklı bir dilde konuşur gibidir, mevcut durumdan 
kurtulacağı düşünülür, ancak bilinçaltında kimse “mutlu son”a inanmamaktadır. 
Eserdeki geçmiş ve şimdiki zamanda Lopahin ve Ranevskaya’nın değişen durumları 
dikkate değerdir. Değişimin göstergesi olan vişne bahçesi zengin olan 
Ranevskaya’dan bir zamanlar yanında işçi/köle olarak çalışan Lopahin’e geçer. Bahçe,  
Ranevskaya için geçmişte sahip olduğu maddi ve manevi gücün bir göstergesidir. 
Lopahin için ise bahçe, geçmişten kalma ezilmişlik duygusundan hareketle intikam 
alma, maddi güce kavuşma ve statüsünün değişmesi anlamına gelmektedir. 
Ranevskaya’nın kızları için bahçe farklı anlamlar içerir. Örneğin, Varya için bahçe, 
varlığının tek sebebidir, özel hayatını bile onun için feda eder, içindeki boşluğu 
bahçeyle doldurmaya çalışır. Anya için ise Trofimov’un etkisiyle olsa gerek- bir 
yandan çocukluğunun hatırası iken, diğer yandan ise “yeni bir bahçe dikmek” yeni 
yaşam umudu olarak görülür.  Bahçeyi sürekli yenilenen bir olgu olarak 
düşündüğümüzde umut beslenebilir: farklı zaman dilimleri içindeki bahçenin geçmiş 
zamanı hissedilen toprak köleliği dönemine işaret eder. Ağaçların her yaprağında 
bahçeye emeği geçen toprak sahiplerinin yüzleri görülür, mutlu gençlikleri ve o 
dönemi geri getirme istekleri sezilir. Bahçe, anıları ve amaçları birleştiren, geçmişten 
geleceğe uzanan bir köprü işlevi görür. Bahçenin geleceğine baktığımızda ise 
Lopahin’de olduğu gibi bahçeyi kesip yazlık evler yaparak kar sağlamaktır. 
Trofimov’un ütopik ve bu bakımdan ulaşılmaz bahçe tipinin yanı sıra yeniden bahçe 
dikmek ve dikilen bu bahçenin Rusya’nın yeni geleceği olmasıdır. Ancak bu yeni 
bahçenin nasıl olacağı sorusunun cevabı verilmemektedir oyunda.  

Oyun süresince Lopahin bahçeyi kurtarmak ister, ancak sahip olur olmaz 
bahçeyi kesmeye başlar. Bahçe kesilirken onun kadar yaşlı,  evde yıllardır hizmet eden 
ve adeta bahçe ile bütünleşmiş olan uşak Firs de ölür. Seksen yedi yaşındaki uşak 

136 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Firs’in evde unutuluşu ve ölümü trajik olduğu kadar komiktir de. Oyunun son 
sahnesinde Ranevskaya’nın erkek kardeşi elli bir yaşındaki Gayev için endişelenen 
uşak Firs’in kaderine terk edilmesi yeni düzene ayak uydurmayacağının, yeni düzende 
kendisine yer olmadığının bir göstergesidir. Oyunda Firs’in köleliğin kaldırılmasına 
karşı tavrı ortaya konulur ve dört perde boyunca genç soylu kuşakla hiçbir diyalogu 
bulunmaz ve üç yıldır kendi kendine konuşma gerekçesi açıkça verilmez.  

Birbirini anlayamama, ruh hallerini birbirinden gizleme ve paylaşmama 
oyundaki en bariz motiflerdir. Söz konusu durum Lopahin’in ürettiği projeye 
Gayev’in “çok saçma”, Ranevskaya’nın ise “sizi hiç anlayamıyorum” sözleriyle 
kendini gösterir. Komedi ve dramın içiçeliğinin yer aldığı absürd tiyatrodaki “ilintisiz 
gevezelikler” Çehov oyunları için de geçerlidir. “İlintisiz gevezelikler” ve boş 
konuşmalar değersizleşen yaşamın bir yansıması ve “dildeki değer yitimi”nin bir 
göstergesi olduğu kadar, kahramanların gerçek duygularını örtme çabalarından biridir 
de aynı zamanda (Behramoğlu 2004: 97). 

Bahçe kesilirken aslında gerçek hayattaki soyluların yuvaları dağılmaktadır. 
Ranevskaya ve erkek kardeşi Gayev gibilerin yani eski Rusya’yı temsil edenlerin sonu 
gelmiştir. Çiftlik sahibi Ranevskaya ve kardeşi Gayev, Çarlık dönemi Rusya’sının 
soylu orta kesimini temsil ederler. Elindeki borç faizlerini ödeyecek kadar bile parası 
olmamasına karşın soylu yaşamından ödün vermemeye çabalayan bir tutum 
içerisindeki Ranevskaya karakteriyle mutluluğun parada olmadığı gösterilmeye 
çalışırken, benzer bir şekilde Gayev’in de tüm parasını akide şekerine yatırarak paraya 
karşı umursamaz tavrı bir arada verilir. Bunun yanı sıra Ranevskaya ve Gayev 
babadan kalma çiftliklerine, vişne bahçesine olan sevgilerini söyleyip dururken, yeri 
ellerinde tutmak için hiçbir çaba göstermezler. Ranevskaya, vişne bahçesinin satışını 
önlemeye yardımcı olabilecek zengin halayı görmeye bile çalışmaz iken Gayev, bu 
esnada bilardo oynar. Yiyip içmeye, dans etmeye devam edilir.  

Vişne Bahçesi’ndeki fakir bir köylünün oğlu iken çalışıp zengin bir tüccar olan 
materyalist Lopahin pratik çözümler ortaya koyarken, Trofimov ise ütopik hayallerin 
savunucusu olarak okuyucunun/izleyicinin karşısındadır. 

 Lopahin: “Biliyorsunuz, borçlarınızın karşılığında vişne bahçesi satışa 
çıkarıldı, ağustosun yirmi ikisinde açık artırma var (…) kaygılanmayın(…) bir çıkış 
yolu var (…) Eğer vişne bahçesiyle ırmak arasındaki topraklarınız üzerinde yazlık 
evler yapılmak üzere parsellenir de bu iş için kiraya verilirse yılda en azından yirmi 
beş bin ruble gelir olur (…) yazlıkçılardan dönüm başına en azından yirmi beş ruble 
alırsınız (…) güze kadar elinizde (…) boş arazi kalmaz, hepsini alırlar (…)  bütün eski 
yapıları, artık hiçbir işe yaramayacak şu evi yıkmak, yaşlı vişne bahçesini de kesip 
ortadan kaldırmak gerekecek (…) şimdiye kadar köylerde efendilerle köylüler olurdu. 
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Şimdi bir de yazlıkçılar çıktı. En küçüklerine varana kadar bütün şehirlerin çevresi bu 
yazlıkçılarla doldu. Hatta yazlıkçı sayısının yirmi yıl sonra olağanüstü artacağı 
söylenebilir. Şimdi balkonlarında oturup çay içmekle yetiniyorlar, gün gelecek o bir 
dönümlük topraklarında çiftçilikle uğraşacaklar, o zaman vişne bahçesi mutlu, zengin, 
görkemli bir yaşam kazanacak” (Çehov 1986:  205-206) der. 

Kırk, elli yıl öncesine kadar ürünleri değerlendirilerek gelir sağlanan vişne 
bahçesi değişen düzende gelecek kuşaklar için yazlık yapılarak sosyal bir işlev 
kazandırılacaktır.  

Trofimov’a göre yapılacak tek şey çalışmaktır: “… Rusya’mızda şimdilik çok az 
kişi çalışıyor. Benim tanıdığım aydınların büyük çoğunluğu hiçbir şey araştırmaz, 
hiçbir şey yapmaz ve şimdilik emek harcamaya yetenekli değiller. Kendilerini aydın 
diye adlandırırlar, hizmetçi kadını, “sen” diye çağırır, köylülere hayvana davranır 
gibi davranırlar. Ciddi hiçbir şey okumazlar, hemen hemen hiçbir şey yazmazlar, 
bilimin sadece sözünü ederler, sanattan pek az anlarlar. Hepsi ciddidir, (…) 
durmaksızın felsefe yaparlar (…) Ama tüm bu aydınların gözü önünde işçiler çok kötü 
beslenmekte, yastıksız uyumakta, tek göz odada otuz-kırk kişi barınmaktadır. Nereye 
baksak karanlık, rutubet, ahlaksızlık (…) Ve çok açık bir şey ki bizde tüm iyi 
konuşmalar, sadece ve sadece başkalarını ve kendimizi kandırmak içindir. Gerçek 
yaşamda (…) var olan sadece pislik, bayağılık, Asyalılık (…) En iyisi susalım” (Çehov 
1986: 223).  

Dört perdeden oluşan Maksim Gorki’nin-gerçek adı Aleksey Maksimoviç 
Peşkov- Yazlıkçılar (Yaz Misafirleri-Daçniki) oyununa baktığımızda ise bekçi 
Kropilkin ile Pustobayka bahçedeki pislikleri temizlemektedir. Pustobayka, 
yazlıkçıların aynı panayıra gezmeye gelenler gibi ellerine geçirdiklerini yerlere atarak 
her yeri berbat ettiklerinden ve her yana pisliklerini saçtıklarından söz eder ve yine 
onun ifadesiyle hepsi birbirine benzer. Bahçede kurdukları tiyatroda farklı giysiler 
giymekte, değişik sözcükler kullanmakta, bağrışarak sanki bir şey yapıyormuş gibi 
koşuşturup durmaktadırlar, yani her şey –mış gibidir. Birbirlerini kandırıp dururlar. 
Biri ben dürüstüm, diğeri akıllıyım der; karınları tok, sırtları pektir (Gorki 2009: 19).  

Her yerde bayağılık ve adilik egemendir ve Vişne Bahçesi’nde Trofimov gibi 
felsefik düşünceler ileri süren otuz iki yaşındaki Pavel Sergeyeviç Ryumin’e göre 
insanlık var olduğu sürece pislik, bayağılık, kabalık ve alçaklık da var olacaktır, 
kendisini de dahil ettiği elit kesim “mevcut duruma dur diyemeyecek” kadar zayıftır. 
Gençliğinde kendine ve başkalarına söz verip yaşamı boyunca herkes için 
savaşacağına söz vermiş iken, farkına bile varmadan kolay yaşama alışıp onu 
yitirmekten korkar ve en verimli yıllarını hiçbir şey yapmadan geçirir. Bu bağlamda 
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doktor Dudakov’un eşi Olga’nın da söylediği gibi Ryumin, sürekli felsefe yaparak 
hiçbir şey yapmaya cesareti olmayan biridir.  

Avukat Basov’un karısı yirmi yedi yaşındaki Varvara ise tüm insanlarda kendi 
değerine sahip çıkan bilincini uyandırmak gerektiğini ifade eder, oysa birbirimize 
saygı duyma yeteneğine bile sahip değilizdir. Varvara, yüzeysel ve sıkıcı 
yaşantılarında hep konuştuklarını, herkese ve her şeye diyecek bir şeylerinin olduğunu 
ama belirgin, açık, güçlü bir istemim kendilerinde mevcut olmadığı eleştirisini yapar. 
Erkek kardeşi Vlas ile konuşması sırasında insanların benliklerine hapsolduklarını 
düşünmekten kendini alamadığını, herkesin birbirine yabancı, gizli düşman olduğunu, 
kimsenin kimseye yararı olmayıp ciddiyetten ve saygınlıktan uzak bir yaşam 
sürdüklerini iddia eder. Çekip gitmek ister, neresi olduğu hiç de önemli değildir, yeter 
ki insanların birbiriyle konuşarak herkesin yararına çözüm üreten sağlıklı insanların 
bir araya geldiği ve işe yarar akıllıca bir şeyler yaptıkları bir yer olsun. Ürettiği için 
annesinin yaşamını kendininkinden daha anlamlı bulan Varvara, mevcut yaşamının, 
“kültürlü insanları”n yaşamının temelsiz ve dengesiz olduğunu ifade eder, her şeyi 
gelişigüzel yapıp hiçbir şeyi sabırla yürütmediklerinden şikayet eder ve bir panayır 
çadırında geçen zaman gibi hızla akıp giden hayatlarının içi pislikle, rezillikle ve 
kötülükle doludur. Kendini de acımasızca eleştiren Varvara ilginç bir benzetme yapar: 
“Özgürlük isteyen bir sinek gibi cama çarpıp duruyorum” (Gorki 2009: 38).   

Basov’un yirmi dokuz yaşındaki kız kardeşi Kaleriya’ya göre de aydın kesimin 
tüm sözleri boş laflar, yuvarlak ifadelerden ibarettir, güvenilmezdir. Her şey korku 
vermekte, kimse kimseyi anlamamakta ve anlamak da istememektedir, Kuzey Buz 
Denizi’ndeki buz kütleleri gibi başıboş dolanır ve birbirine çarpılıp durulur. Daha 
dürüst, cesur ve kararlı olunmalıdır.    

Oyundaki yazar Şalimov, önceleri daha gerçekçi, canlı ve etkileyici yazarken 
şimdi ise daha ziyade insanların duygularıyla ve acılarıyla ilgilenmektedir yazılarında. 
Beş yıl önceki okuyucuyu tanıdığından ve okuyucunun beklentisinden emin iken 
şimdi çok da emin değildir artık. Çünkü insanlar öylesine karmaşık ve anlaşılmaz 
olmuşlardır ki bu noktada onları tasvir etmek de-okuyucuya açık seçik tasavvur etmek 
de –güçleşmiştir. Yeni Okuyucu-Novıy çitatel’in kim olduğunu kendisi dahi 
bilmemektedir. Bu noktada Doktor Marya Lvovna’ya göre yazar toplumun içinde 
yaşadığı aldatılmışlıklardan yakınıp haksızlıkları açığa çıkarırsa bu durum edebiyatın 
bir kazanımı olacaktır ve edebiyat gerçekleri hiç çekinmeden dile getirmelidir. Bir 
yazar her şeyden önce toplum önünde konumundan yararlanmalı, ülkesindeki acınası 
kötü durumlara el atmalı ve o durumların nedenlerini sorgulayabilmelidir. Sıkıntı 
içinde olan halkın çıkarlarından yana tavır almalı ve mücadele etmelidir, yazmak 
mücadele demektir ona göre, bireyin ve toplumun aydınlatılması noktasında yazarın 
önemine vurgu yapar ve bu noktada yazar Şalimov’a yüklenir. Marya’nın bu 
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sözlerinden her yazarın aynı zamanda bir devrimci olması gerektiği anlaşılabilir. 
Gorki’nin aksine Çehov, Rusya’nın kurtuluşunu-Gorki’nin beklediği gibi-burjuvaziyi 
ortadan kaldırarak işçi sınıfına devredecek bir devrimde değil, çarlık rejiminin giderek 
liberalizme dönüşmesinde görüyordu. 1901’in Mart ayında Petersburg’ta, kazak 
süvarilerin protestocu öğrencileri acımasızca kılıçtan geçirmesinin ardından Gorki’ye 
yazdığı mektuptaki sözlerine bakılırsa, ülkenin düzenini tümüyle alt üst edecek bir 
devrim ürkütüyordu onu: “Karanlıkla, pusuya yatmış bekleyen ve kimi parçalayacağı 
belirsiz, kapkara, vahşi bir hayvanın varlığını yanı başımda duyar gibiyim” (Sabuncu 
2004: 206).   

Marya, fabrikasını Almanlara satan mühendis Suslov’un amcası Dvoetoçie’ye 
parasını sosyal bir amaç, yararlı bir iş için kullanmasını tavsiye eder. Ülkenin 
okullara-özellikle kız ve erkek liselerine- ihtiyacı vardır ve şöyle der:  

“Başka insanlar olmalıyız. Çamaşırcı kadınların, aşçıların, sağlıklı işçilerin 
çocukları olmalıyız, başka kişiler olmalıyız. Ülkemizde hiçbir zaman birbirine kan 
bağıyla bağlı aydın bir sınıf olmadı. (…) Yaşamı, ona acıdığımız ya da iyilik yapmak 
istediğimiz için iyileştirmeye çalışmamalıyız, bunu kendimiz için, kendimizi lanetli bir 
yalnızlık içinde hissetmemek için yapmalıyız, çok yükseklerde olursak aşağıdan bize 
düşmanmışız gibi bakan, emekleriyle yaşayan insanlarımızı göremeyiz. Onlar bizi 
kendilerine daha iyi bir yaşam sunma yollarını bulmamız için başlarına getirdiler, 
ama biz onları terk ettik, yolumuzu kaybettik, kendimize kaygılı koşuşturmalar ve içsel 
ayrılıklardan ibaret bir yalnızlık yarattık. İşte bizim dramımız (…) (Gorki 2009: 56). 

Mühendis Pyotr Suslov’un yaptığı hapishane inşaatında bir duvar çökmüş, iki 
işçi göçük altında kalmıştır. Suslov, inşaata hiç uğramamış, kontrol etmemiştir bile 
Suslov’un göçük altında kalanlara ne olduğunu bilmemesi ve konuya karşı 
duyarsızlığı Varvara’yı çileden çıkarır ve sinirli bir şekilde şöyle der: 

 “Biz aydın değiliz. Başka bir şeyiz biz. Ülkemizde yaz misafiriyiz biz, buralı 
değiliz. Oraya buraya koşuşturuyor, yaşamak için rahat yerler arıyoruz, hiçbir şey 
yapmıyoruz ve hep iğrenç şeylerden söz ediyoruz. (…)Sohbetlerimiz korkunç 
yalanlarla dolu. Ruhsal acizliğimizi birbirimizden saklamak için kendimize güzel 
deyimlerden ucuz, edebi bilgelik paçavralarından elbiseler giyiyoruz. Yaşamın 
trajedisinden söz ediyor, ama onu bilmiyoruz, sızlanmaya, yakınmaya, ahlayıp 
oflamaya bayılıyoruz. (…) bu kadar sızlanma yeter artık, biraz da susma cesaretini 
gösterelim” (Gorki 2009: 55-56). 

Gorki, 20. yüzyılın başındaki Rus burjuva aydınlarının- Varvara’nın dediği gibi- 
ülkelerinde bir yaz misafiri gibi sergiledikleri davranışları, yazlıkta bıraktıkları 
pislikleri artıklarıyla bencil, çıkarcı ve karamsar yapılarıyla konuşmak dışında 
toplumsal meselelere karşı eylemsizliklerini ve duyarsızlıklarını açıkça gözler önüne 
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serer. SözdeAydınlar romantik, kültürlü ve hoşgörülüdürler, ancak bireysel sıkıntıları, 
sınıfsal konumlarını koruma istekleri ve rahatlarından asla taviz vermek istememeleri 
daha ön plandadır. Varvara ve Marya gibi gerçekten tedirgin olan ve gelecek kaygısı 
taşıyan karakterler ortaya çıkmış olsa da yeni bir yol arayışında bireysel sorunlar 
toplumsal sorunların önüne çıkacak ve on üç yıl sonra gelecek olan 1917 Ekim 
Devrimi’nin ayak sesleri duyulacaktır.    

Sonuç itibarıyla her iki eserde de olaylardan ziyade durumlar, kişilerin iç 
dünyaları, değişim ve gelişimleri ağırlık kazanmıştır. Dört perdeden oluşan her iki 
oyunda da soylu ve aydın kesimin korkaklığı, çalışmak ve atılımlarda bulunmak için 
irade ve güçten yoksunluğu, eylemsizliği, yararlı ve anlamlı işler yapmaması, 
girişimci ruh taşımaması, yalnızca kendi için yaşaması, yaşadığı topluma rehberlik 
edememesi toplumun ve ülkenin daha iyiye, güzele ulaşması noktasında ortaya 
koyduğu fikirlerin uygulayıcısı olamayıp kendine ve topluma yabancılaşması, 
geçmişle ve yaşadığı dönem arasında güçlü bağlar kuramaması eserler üzerinden ortak 
noktalar olarak yansımasını bulmaktadır.  
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ÖZET 

Bernard Lewis’in de ifade ettiği gibi Batı, toplumsal ve kültürel yapısı, medeniyet ve terakki 
kavramları konusundaki varlıkları ile özellikle 18.yydan itibaren Doğu’nun takibinde olmuştur.  
Bu ilgi farklı disiplinlerle birlikte edebî sahada da önemli polemiklere yol açmış, hatta bazen 
akımlara, ekollere neden olabilmiştir.Ülkemizde de Tanzimat döneminden itibaren önemli bir 
tartışma konusu olan Batı ve medeniyet kavramları zamanla ideolojik bir nitelik kazanmış,  
İslamcılık ya da Türkçülük gibi düşünce akımları için de önemli parametreleri teşkil 
etmiştir.Sadece Osmanlı Türkiye’si ile sınırlı kalmayan söz konusu hareket kültürel çalışmalar 
açısından da önemli ortak paydalara zemin oluşturmuştur. İşte daha çok “neden?” ya da  “ne 
kadar?” soruları ile kendini gösteren “Batılılaşma” konusunda problemleri ayrıntıları ile 
eserlerine taşımış olan iki önemli isim Mehmet Akif Ersoy ve Azerbaycan edebiyatından 
Hüseyin Cavid’dir.Mehmet Kaplan’ın ifadesi ile yaşanılan dönemi tasvir ve tahlili açısından en 
başarılı isim olan Mehmet Akif,  bütün gözlem ve tecrübelerini bir poetika halinde “Safahat”a 
taşımışken, Hüseyin Cavid , “Maral”, “Uçurum”, “İblis”, “Şeyda” ve“Azer” gibi sosyolojik-
felsefi çalışmaları ile topluma yol gösterme amacı içerisinde olmuştur. Medeniyet ve kültürel 
kimlik kavramlarının irdelendiği, Doğu Batı meselesinin tartışıldığı bütün bu eserlerde esasen 
günümüze ışık tutacak önemli tespitler de yer almaktadır. Bu bildiride söz konusu tespitler 
örnekleri ile karşılaştırmalı olarak incelenecek ve konunun güncelliğine dikkat çekilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, Hüseyin Cavid, Kültürel Kimlik, Medeniyet, 
Karşılaştırmalı Edebiyat. 

CULTURAL IDENTITY AND CIVILIZATION NOTION IN MEHMET AKIF 
ERSOY’S AND HUSEYIN CAVID’S WORKS 

ABSTRACT 

As Bernard Lewis said, the West with its social and cultural structure and its presence of 
civilization and progress contepts, has been followed by the East espeacialy since the 18th 
century. This interest led to important arguments in literature as well as different disciplines, an 
deven caused movements and ecoles sometimes. The notions of the West and civilization, an 
important topic of discussion also in our country since Tanzimat, has achieved ideological 
qualities in time, and also has contituted important parameters for movements like Turkism or 
Islamısm. This movement, which was not limited only by Ottoman Turkey, provided basic to 
importantcommon denominator for cultural works. Mehmet Akif Ersoy and Hüseyin Cavid 
from Azerbaijani literatüre are two major names who gives place to the poblems of 
Westernization subject characterized by questions “Why?” or “How much?” in their Works in 
great detail. As Mehmet Kaplan stated, Mehmet Akif who is the most significiant name in 
terms of the analysis and description of the age, carried his all observations and experiences as 
poetic 

case to “Safahat”. On the other side Hüseyin Cavid aimed at guidance to the community with 
his sociological and philosophical studies like “Maral”, “Uçurum”, “İblis”, “Şeyda” ve “Azer”. 
Essentially, there are important determinations that can set light to the present, in all these 
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works which civilization and culturel identity notions were semtinized and the Eastern- 
Western subjects were discussed in. In this work aforementioned determinations will be 
comparatvely with examples, and the actuality of the subject will be mentioned. 

Keywords: Mehmet Akif Ersoy, Hüseyin Cavid, Cultural Identity, Civilization, Comparative 
Literature. 

GİRİŞ: 

En yalın haliyle “bir edebiyatın öteki edebiyatlarla karşılaştırılması” olarak ifade 
edebileceğimiz Karşılaştırmalı Edebiyat, edebiyatın güzel sanatlar, felsefe, tarih, siyaset, 
ekonomi gibi diğer sosyal bilimlerle bağlantısını da ortaya koyan bir disiplin olma özelliği 
gösterir (Ülsever2005:29). Karşılaştırmalı Edebiyat, kültürler arası etkileşimin yazına yansıyan 
yönlerini araştırarak edebiyat tarihi, sosyal tarih ve kültürel değişimi de gözler önüne sermesi 
(Kefeli 2000:332) bakımından bir anlamda kültür ve toplum araştırması olarak da 
değerlendirilebilir. Göçler, egzotik eğilimler, sürgünler, geziler, iletişim araçları ve çeviri 
eserleri gibi etkenler kültürel etkileşime kaynaklık etmeleri yanında edebî metinlerin kültürel 
zenginlik kazanmaları sonucunu da beraberinde getirir. Böylece karşılaştırmalı edebiyat 
incelemelerinin toplum bilimsel diyebileceğimiz yönü belirmiş olur (Tiken 2014:228). 

Karşılaştırmalı Edebiyat sahasında yaygınca ele alınan konu-motif ağırlıklı çalışmalar 
(Aytaç 2003:87) vasıtasıyla sanatçıların sanatsal duyarlılıkları ve bu kavramların ele 
alınmasının gerekçeleri ortaya konulmaya çalışılır.  Bu açıdan bakıldığında gerek millî gerekse 
sosyo-kültürel ve tarihsel olarak ortak paydalarda buluşan, benzer kaygı ve süreçleri yaşayan 
Azerbaycan ve Türkiye Türkleri edebiyatlarının Karşılaştırmalı Edebiyat bilimi çalışmaları için 
elverişli örnekler içerdiğini söylememiz mümkündür.   

Yeni bir kimlik inşası ve konumlandırması ihtiyacı noktasında ortaklaşan bu iki 
coğrafyada yazın insanlarının verimlerinde, sanat kaygısı yanında aydın duyarlığı ve fikir 
adamı hasletlerinin belirgin olması dikkati çeken bir husustur. Özellikle 19. yüzyılın sonu ile 
20. yüzyılın başlarında, zorlu bağımsızlık ve varlık mücadelesi süreçlerinde, sanatçılar 
eserlerinde sosyal meselelerle meşgul olmuş, millî tarih ve kültür kavramlarına vurgu yaparak 
halkın birlik ve direncini yükseltmeye gayret etmişlerdir. Yaşanan hayattan yola çıkarak sanatı 
toplum hizmetine adayan şair ve yazarlar içerisinde güçlü gözlem ve tahlil yetenekleriyle öne 
çıkan iki önemli isim Mehmet Akif Ersoy (1873-1936) ve Hüseyin Cavid (1882-1941)’dir. 

Adalet, hak, eğitim, ahlâk, fazilet, millet gibi kavramlar çemberinde Osmanlı’nın 
dağılma sürecindeki pek çok sıkıntının ıstırabının şahidi bir sanat ve düşün adamı olarak 
Mehmet Akif, bu yöndeki gözlem ve tahlillerini Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad gibi 
yayınlardaki yazıları ve çeşitli türlerde verdiği eserler yanında hemen bütün boyutları ile 
“Safahat”a yansıtmıştır.  

Diğer yandan aynı süreçte yeni bir yapılanma dönemine girmiş olan Azerbaycan 
edebiyatındaHüseyin Cavid “Maral”, “Uçurum”, “Şéyda”, “ŞéyxSen’an”, “İblis” gibi 
sosyolojik ve felsefi piyeslerinde bireysel ve sosyal cepheleriyle insan kavramını irdelerken 
Sovyet devrinde yazdığı “Péyğember (1922)”, “Topal Teymur (1925)”, “Seyavuş (1933)”, 
“Xeyyam (1935)”, “Koroğlu (senaryo)” gibi çalışmaları ile daha çok millîşuur uyandırma 
gayreti içerisinde olmuştur. 
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1.Doğu-Batı Sorunsalı Ekseninde Mehmet Akif ve Hüseyin Cavid 

Doğu ve Batının temsil ettiği kültür ve kimlik ögeleri çağlar boyu etki-tepki-etkileşim 
düzleminde süregelmiştir. Tüm bu süreçte Doğu’nun da Batı’nın da medeniyet odağı olma 
noktasında baskın ve belirleyici olması tarihsel şartlar ve güç dengelerine bağlı olarak 
değişkenlik göstermiştir. Hüseyin Cavid ve Mehmet Akif’in yaşadıkları dönem itibariyle 
medeniyet imgesi altında kastedilen ise daha çok Batı olmuştur. Bilim, sanat, teknoloji gibi 
parçalı bir yelpazede Batılı ülkeler gelişme ve medeniyetin temsilcisi konumunda yer 
almaktadırlar. Maruz kalınan etki mahiyetiyle Doğu’nun Batı’yla harmanlandığı konumda 
bulunan bu iki coğrafyanın tek milleti kendi kimliğini konumlandırma sorunsalını günümüze 
değin canlılığını sürdüren önemde taşımıştır. 

Hüseyin Cavid ve Mehmet Akif’in, düşünsel ve sanatsal boyuttaki yazılarında kültürel 
kimlik konusundaki düşüncelerini Doğu ve Batı ekseninde beraberce irdelediklerini 
söylememiz mümkündür. Edebiyatımızda Tanzimat yıllarından itibaren Ahmet Mithat, Yakup 
Kadri, Halide Edip, Halit Ziya, Peyami Safa gibi yazarlar Batılılaşma ve kültürel kimlik 
sorunsalını farklı cepheleriyle ele almış aydınlar olarak dikkati çeker. Diğer taraftan Sait Halim 
Paşa, Şeyhül İslam Musa Kazım, Ziya Gökalp, Hüseyinzâde Ali Bey, Ahmet Bey Ağaoğlu, Ali 
Merdan Topçubaşı gibi isimler fikrîplana taşıdığı tartışmalar ile İslâm dünyasının geri 
kalmışlığı meselesi ve bu durumdan kurtulmanın çarelerine dair canlı bir atmosfer 
yaratmışlardır. Batının ilim, fen, sanat gibi alanlarda gelişmişliğinden kültürel dokuya zarar 
vermeden ve manevî değerlerimiz korunarak nasıl faydalanılabileceği hususundaki tartışmalar 
belli ölçülerde günümüze dek süregelmiş, genel kanaat Batı ile Doğu arasında ilim ve fen 
alanındaki gelişme ve millî-ahlâkî değerler noktasında bir sentez yaratma eğiliminde belirmiştir 
(Kara 1986). İnci Enginün de “Bütünüyle ne Doğu kötü ne de Batı iyidir. Her iki dünyada da 
bütün zaman için aranan müspet kıymetler vardır ve bunlar zannedildiği gibi birbirlerine 
düşman da değildirler. Doğu kendi eksiklerini tamamlamak için Batı’ya, Batı kendi 
noksanlarını kapatmak için Doğu’ya gitmeli, birbirlerini öldürmeden bir terkip 
kurabilmelidir.” sözleriyle bu sentez meselesine dikkat çekmektedir(Enginün 2007:429). 
Ancak 20. yüzyılın başlarından itibaren özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı hezimet 
Batı’ya karşı daha çok insanî ve ahlâkî meseleler konusunda olumsuz bir bakış ya da ihtiyatlı 
yaklaşımı da beraberinde getirmiş, bu eleştiri çeşitli tez çalışmalarında da irdelenmiştir (Erol 
2012:94).  Nitekim Akif ve Cavid’in eserlerinde de Batı’nın bu nakıslığı çeşitli vesileler ile 
konu edilmiştir.  

2. Kültürel Kimlik ve Medeniyet İnşası 

Türkçenin özleştirilmesi çalışmaları sırasında yerleşik yaşamın özelliklerini gösteren bir 
Türk devleti olan Uygurlara atfen türetildiği düşünülen “uygarlık” sözcüğünün eş anlamlısı 
olarak dilimizde kullanımı çok daha gerilere giden sözcük “medeniyet”tir. Arapçadan 
alıntıladığımız medeniyet sözü, Batı kökenli “civilisation” teriminin karşılığı olarak 1838’de 
Sadık Rıfat Paşa tarafından önerilmiş, kullanımı yaygınlaşarak 1890’lardan sonra Osmanlı 
aydınının dilinde bugünkü teknik anlamını yansıtan içeriğe kavuşmuştur (Çetin 2010:6). 
Uygarlık ya da medeniyet kavramları, kentli, şehirli, bu yaşama ait örgütlenme biçimi ve 
üretim tarzına işaret eden bir anlam taşısa da kullanıldığı sahaya bağlı olarak zaman içerisinde 
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daha kompleks anlamlar içerebilmiştir. Platon gibi felsefî-idealist gelenekten beslenen kişilerce 
bilişsel-zihinsel yönleriyle algılanan kavram, Marksistlerce maddi süreçlere ve işlevlerine 
gönderme yapar. Monist/tekçi diyebileceğimiz düşünürlerdeki bu yaklaşım yanında Descartes 
gibi düalist/ikici çevrelerce sanki birbirine hiç etki etmeyen maddî ve manevi tözler olarak iki 
öbeğe bölünmektedir. Düşünce geleneğimizde ise Ziya Gökalp’te görüleceği üzere medeniyet 
yahut uygarlık ile maddî ve evrensel ögeler anlaşılırken manevî yön daha çok“kültür” 
kavramıyla ifade edilip kavramın mahalli ve millî unsurlar barındırdığı düşünülür. (Çetin 2010: 
7) Kültür kavramını karşılamak için, “ekin, ekme, mahsul” anlamlarına gelen Arapça “hars” 
sözcüğünü tercih eden Gökalp’e göre bir toplumun geleceğe dönük sosyal beklentileri- ülküleri 
ile din ve dil gibi değerleri kültürü biçimlendiren kuvvetlerdir (Gökalp 1995: 46). 

Medeniyetin fiilen/aktüel olarak mahiyetini irdelemek sosyolog gibi gözlemci yaklaşımı 
ve kuramsal alt yapıyı gerektirirken, ne olması gerektiği konusunda fikir üretmek, istenilen bir 
form ya da ütopya sunmak felsefî bir tutumu yansıtır (Aydın 2012: 49).Mehmet Akif ve 
Hüseyin Cavid’in gerek düşünsel gerek edebiyat verimlerinde her iki yaklaşımın izlerini 
bulmak mümkündür. Bu sanatçılar, eserlerinde gerçekçi tahlilleri vasıtasıyla toplumlarının 
sahip olmasını bekledikleri kültürel kimlik ve medeniyetin mahiyetini kendilerince gerekçeler 
yanında çözümler sunarak açıklıkla gözler önüne sermişlerdir.  

Akif, Doğu ve Batı medeniyetine diyalektik olarak bakmakta ve analitik 
yaklaşmaktadır. İslâm modernizminin öncüleri arasında kabul edilen Muhammed Abduh ve 
Cemaleddin Efgâni’nin düşüncelerinin takipçisi olan Akif’in rasyonel bakışında; aldığı eğitim, 
Teşkilât-ı Mahsusa’da ve Millî Mücadele’de üstlendiği görevler yanında yaptığı gezilerin de 
etkisi bulunmaktadır. Veterinerlik alanında tamamladığı Batı kökenli eğitimi, Batı kültür 
verimlerini aslından okuma fırsatı ve çeşitli vesileler ile Rusya, Türkistan, Berlin, Hindistan ve 
Mısır’a yine Millî Mücadele yıllarında Anadolu’ya yaptığı yolculuklar şaire değerlendirme ve 
gözlemleri için somut veri kaynaklarını sunmuştur (Aydın 2008:2-3). Akif’in, sosyolojik 
gözlemlerinde Batılı bir bakışla Doğu’nun geri kalmışlık ve noksanlığını bilim, eğitim, sanayi 
gibi temel kriterlerışığında yorumladığını söylememiz mümkündür. “Safahat” adlı eserinde, 
özellikle Fatih Kürsüsünde ve Süleymaniye Kürsüsünde bölümlerinde Doğu’nun sefilliği 
keskin biçimde yansıtılır: “Cenazeden farkı olmayan canlar, dilencilikle yaşayan derbeder 
hükümetler, harabeler, çamur evler, türlü hastalıklar, hurafeler, üfürükler, mezar mezar dolaşıp 
hasta baktıran sağlar, vakarı unutmuş, hayâyı kaldırmış, mukaddesatıısırmış, Hûda’ya saldırmış 
sefil evlât… ( Ersoy 2007:401-402)” 

Akif’in gözünde olumlu ve olumsuz yanlarıyla iki Doğu ve iki Batı vardır. Birinci 
Doğu, İslam Peygamberi’nin temellendirdiği “asr-ı saadet”ten 10. yüzyıla değin devam eden 
bilgiye, erdeme değer veren yenilikçi bir medeniyettir. İkincisi ise bu yüzyıldan sonra İslam’ın 
özünden sapmış; erdemsizliklerin, zorbalıkların kol gezdiği sefalet içinde bir toplumdur. 
Sanatçı, aynı şekilde Batı uygarlığının da dört yüzünü tespit eder. İlki onun hayran olduğu, 
Batı’nın bilim, teknik, sanayi, sanat alanlarında gelişmişyüzüdür. İkincisi tutucu, kuralcı, 
bağnaz tarafıdır ki bu minvalde dışta İslam’ı, içte ise komünizmi düşman bilir. Üçüncü olarak 
insanlıkları ve insanlara olan muamelelerindeki olumsuz yönleridir. Son olarak şair, Batı’nın 
çoğu zaman yok sayılan sömürgeci zihniyetinin vahşi, çıkarcı taraflarına dikkat çeker. Akif’e 
göre, Haçlı ruhu ve misyoner arzularıyla Batı, ele geçirmek istediği toplumu önce tefrika 
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yoluyla içten parçalar, etnik köken ve milliyetçilikle ayrışma ve nifak tohumları sokarak bitap 
düşürür, üzerine ekonomik olarak yıpratır. Endülüs’te, Hindistan’da, Cezayir’de, İran’da böyle 
bir siyaset gütmüşlerdir. Şaire göre Osmanlıdaki sorunların, Kurtuluş savaşı yıllarındaki iç 
isyanların kökeninde de bu emperyalist oyunlar vardır.(Aydın 2012: 61-67) 

Akif’in insanlık için arzuladığı “medeniyet-i fazıla/erdemli uygarlık”tır. Türk İslam 
filozofu Farabî’nin“el medine el fazıla”sının devamı olarak görebileceğimiz bu uygarlık, Doğu 
ve Batı’nın nakıslıklarından arınmış; “marifet” ve “fazilet” yönünden tamamlanmış bir 
sistemdir. Bu toplumu oluşturmanın ilk ve yegâne yolu özünüİslam’ın erdeminden almış ve 
mahiyetini Batı’nın bilim tekniğiyle yoğurmuş eğitimden geçmektedir. Sanatçı, eserlerinde 
çoğu kez Asım’ın şahsında, Türk ve Müslüman gençliğinden yüzünü Batı’nın, sadece, bilim ve 
tekniğine döndürmesini ve tez elden bu marifeti ülkelerine getirmesini ister. Mahalle 
mekteplerinin gereklilik ve önemine çoğu kez atıfta bulunan Akif, daha çok uygulamaya 
dönük, pragmatik bir eğitime ihtiyaç duyulduğu kanaatindedir. Şaire göre, Doğu sözde sofuluk 
olarak yansıyan özünden uzaklaştırılmış din algısı, karamsarlık ve tevekkülün yanlış 
yorumuyla tembellik olarak somutlaşan hasletlerinden bir an önce kurtulmalıdır. 
Kahvehaneleri, bataklık olarak gören ve “şarkın harim-i katili” olarak vasıflayan Akif, 
tembellikten ve karamsarlıktan nefret eder (Karabulut 2015:5). 

Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun, 

Onun hesabına birçok hurâfe uydurdun! 

Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, 

Zavallı dini çevirdin maskaraya! (Ersoy 2007: 406) 

Akif, “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar!” ifadesinde Batının emperyalist 
tarafına vurgu yaparken yine bu sömürü hesaplarının Doğu’nun imanı karşısında bozulacağına 
olan inancını da ortaya koymaktadır. Akif’e göre Batının medeniyet getirmek adı altında Doğu 
ülkelerini sömürebilmesine ortam hazırlayan bize dair nakıslardır. İslâm’ın yanlış 
yorumlanması temelindeki bu yanlışlar arasında başta atalet ve tevekkül gelmektedir. İslam 
kültüründe ibadet kabul edilecek bir erdem olan çalışma, maalesef devrin Müslim halkının 
fıtratından çekilmiş, halk bir tembellik girdabı içinde boğulmaktadırlar. Yine kulun bir 
meseleye dair üzerine düşeni yapıp gösterdiği disiplin ve sorumluluk sonrası, sonucu Allah’ın 
takdirine bırakmak biçiminde yorumlanması gereken tevekkül inancı tümüyle yanlış 
algılanmaktadır. Hiçbir şey için çabalamadan bir şeye ulaşıp ulaşamamayı Yaradan’ın takdiri 
yahut tevekkül adı altında karartmak Doğu’nun gün be gün gerilemesinin sebepleri 
içerisindedir. Akif rasyonel İslâm düşüncesinin yüceltilmesi gereğindedir. Yani dinin akılcı 
yanları dikkate alınmalı, insan için nimet olabilecek ilim ve fenne ulaşmak için azimle 
çabalamak gerekmektedir. Ruhuyla, idrakiyle mümin olan insan, Batı’nın ilim ve fennini alıp 
kendi iklim coğrafyasını yüceltmek için kullanmalıdır.  

1906-1909 yılları arasında İstanbul’da Rıza Tevfik’ten dersler alan Hüseyin Cavid, 
fikirsel düzlemde Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret gibi Osmanlı üdebasıyla 
etkileşimde olmuş, Berlin’de bulunduğu yıllarda Batı’yı da tanıma fırsatı bulmuştur. Şair, 
böylece tıpkı Akif gibi Doğu ve Batı medeniyetini diyalektik olarak değerlendirmiş, rasyonel 
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gözlemleri ve tespitleri yanında Türk toplumlarının refahı için taşıması gereken kimlik ve 
oluşturması gereken medeniyet noktasında bir yol haritası çizmiştir. XX. yüzyılın başında 
Kafkaslardaki siyasi- sosyal hareketlilik Ahmet Cevad ve Ali Bey Hüseyinzâde’nin de içinde 
olduğu birçok sanat ve düşün adamını Pantürkizm ve Panislamizm’e yöneltmiştir. Cavid de, 
“Kültürel kimliği analitik yöntemlerle ele alırken zaman zaman “İslâm şuarı” ve “Türklük 
seciyesi” kavramlarına atıflarda bulunmuş” (Erol 2012:107), millî kimlik bilincini öne 
çıkarmaya çalışmıştır. Milletinin derdini dert edinen bu aydının millî söylem ve faaliyetlerinin 
onun 1937’de tutuklanması ve 1941’de Sibirya’daki sürgün yıllarında ölümüne sebep olacak 
ağır sonuçları olduğunu ve hangi şartlar altında ülküsünden vazgeçmediğini hatırlamak 
gerektiği kanaatindeyiz. 

Cavid, yukarıda bahsi geçen düşüncelerin ışığı altında kaleme aldığı “Uçurum” adlı 
piyesinde Tanzimat’la resmiyet kazanan Batılılaşma sürecinin Türk toplumuna yansıyan 
yüzünü bir aile faciası örneğiyle somutlaştırır(Uygur 2006: 10). Sanatçının “Uçurum” adlı 
piyesinde bilge kişi Uluğ Bey’in sözleri, şairin Batı medeniyetine bakışının özünü yansıtır 
mahiyettedir.  

Evet bilmeli ki, frengélleri , 

Hem besler, hem soldurur emelleri; 

Avropadaişıq da var, fezilet de. 

O bir engin deniz ki, çok qorxunçdur. 

İnsan gah inci bulur, gah boğulur. (HüséyinCavid. Eserleri II. 2003. s.64.) 

Anlaşılacağı üzere Cavid için Batı, bilim ve sanatıyla örnek alınması gereken bir gevher 
iken, ahlaksal çöküntüsü ve sömürgeci zihniyetiyle tedbirli olunması gereken bir 
girdaptır.Hüseyin Cavid, kendi toplumunun içinde bulunduğu duruma bakarak eksiklikleri 
noktasında birtakım tespitlerde bulunmuş ve bu sorunların halli için nasıl bir yol haritası 
izlenmesi gerektiği yolunda fikirlerini belirtmiştir. Buna göre halledilmesi gereken yegâne 
mesele cehalettir. Sanatçı, gerek şiirlerinde gerek makale türü yazılarında eğitimin önemine sık 
sık vurgu yapar. Sözgelimi “Hesb-i Hal” adlı makale dizisinde Almanya, İngiltere, Amerika 
gibi ülkelerden verdiği örneklerle “élm-i heyat”, “élm-i ruh” ve “élm-i ahlak” olarak ayırdığı 
“élm-i fenn”in hayatî değerini ortaya koyar. “Müharibe ve Edebiyat” adlı yazısında da Batı ve 
Doğuyu okullar açısından karşılaştırıp Doğu’nun bu anlamdaki yetersizliğine işaret eder (Erol 
2012: 98).Cavid, yine “Kız Mektebinde” adlışiirinde inanç motiflerine vurgu yaparken eğitimin 
niteliği konusunda düşüncelerini de yansıtmış olur. Gülbahar adlı kız çocuğu, en çok sevdiği 
olarak önce Allah’ı, sonra elçilerini, daha sonra da anne babasını, öğretmenini ve tüm insanları 
anar (Hüseyin Cavid 2013: 861). 

Cavid’in eğitim yoluyla toplumda değiştirmek istediği bir haslet de tevekkül şiarı 
altında kendini gizleyen kaderci yaklaşımdır. “Ben İsteremki”, “Yad-ı Mazi”, “Çelik Kollar”, 
“QürübeQarşı” gibi birçok şiirinde bu meseleye değinir. Şairin var olmanın vazgeçilmezi 
olarak gördüğü mücadele fikri “Azer” adlı eserinde millete benlik verecek, insanları saadete 
götürecek bir kavram olarak yer bulur (Hüseyin Cavid 2003:149). 
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İnsana duyduğu inanç ve sevgi şiirlerinin âdeta leit motifi olan Cavid’in bu iyimserliği 
Birinci Dünya Savaşı’nın yüklendiği hezimetle bir kırılmaya uğrar ve şairin insan karşısındaki 
olumlu tavrı sitem dolu hatta isyankâr bir havaya bürünür. Erol, sanatçının Batı’yı“emelleri 
solduran” olarak tanımlamasında bu nedenin altınıçizmektedir (Erol 2012: 100).Şair, “İblisin 
İntiqamı” ve “Savaş ve Müharibe” gibi eserlerinde Batı’nın medeniyet maskesiyle gizlediği 
karanlık yüzünü ifşa eder. “İblis”te “vahşinin vahşisi”(HüseynCavid 2003:494) olarak 
sıfatlanacak olan Batı’nın ahlaki boyuttaki yoz hali ise “Knyaz”da konu edilir. Berlin’i 
medeniyet ocağı olarak anan Knyaz, eserin sonuna doğru bir hayal kırıklığı yaşayacak, karısı 
Jasmen ve kızı Lena’yı “ak yüzlü fahişeler” olarak tarifleyecektir(Hüseyin Cavid2003: 87). 

Sonuç: 

Çalışmalarımız neticesinde görüldüğü üzere Akif ve Cavid’in Batı medeniyeti 
karşısındaki tutumlarını birbirine yaklaştıran etkenler vardır. Bunlardan biri Batıyı kitaplardan 
ve anlatılardan öğrenmek yerine gözlem yoluyla edindikleri tecrübelerdir. Yani her iki 
sanatçının da Batı ülkelerine yaptıkları seyahatler şiirlerine gerçekçi gözlemler olarak 
yansımıştır. Yine Doğulu iki aydın olarak bu sanatçıların, içinden çıktıkları toplum ve 
kültürünü, dolayısıyla iki medeniyet dairesini değerlendirme imkânları bulunmaktadır. Diğer 
yandan yaşadıkları toprakların tarihi ahvali içerisinde her iki sanatçı da aydın duyarlılığıyla 
milletlerinin içinde bulunduğu güç duruma bir çözüm ihtiyacı içerisindedirler. 

Tüm bunlar şairleri daha çok sentez diyebileceğimiz bir sonuca ulaştırmış, kanaat olarak 
Doğuya has manevî unsurların Batı’nın teknolojisi, bilimi ve sanatıyla ıslahından yana bir 
duruş sergilemişlerdir. Belki her iki sanatçı için de burada şu eleştiriyi getirmek mümkündür. 
Teknoloji ve gelişmişlik olarak görünen maddî unsurlar bir düşünme ve değer sistemi ile buna 
bağlıolarak yaşanan tecrübelerin sonucudur. Yani Batı’daki gelişmeye ivme kazandıran yahut 
ortaya çıkaran sebep ve şartları yok sayarak ya da tümüyle anlamadan, oradan ivedilikle 
alınmış bir bilim ve tekniğin, Doğu’nun geri kalmışlığını giderip bambaşka ve yüksek bir 
medeniyet dairesi yaratması kanaatimizce mümkün görülmemelidir.Diğer taraftan günümüzde 
de“kültürümüze sahip çıkarak yozlaşmadan çağdaşlaşma nasıl olmalı”tartışmaları Azerbaycan 
ve Türkiye’de sanatçı ve aydınların dikkat-i nazarında canlılığını koruyan bir mesele olmaya 
devam etmektedir. 
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ABSTRACT 

Widely acknowledged as one of the most influential representatives of modernist English 
Literature (E. M. Forster and F. R. Leavis), the twentieth-century English novelist David 
Herbert Richards Lawrence (1885-1930) also published a number of poetry collections as well 
as plays and short stories. Among the most frequent themes of modernist literature such as 
disillusionment and disappointment of humanity in a dehumanising age, Lawrence, especially 
in some of his short stories, questions the meaning of freedom as it is evaluated and 
represented by his fictional characters. Instead of focusing on a unique and objective 
exposition, his characters tend to understand freedom according to their own subjective 
interpretations. Therefore, freedom sometimes means enjoyment; it sometimes means 
carelessness in Lawrence’s short stories. In addition to these, it becomes surprising enough 
when Lawrence associates freedom particularly with ignorance in some of his fictional works. 
Related to this, Lawrence poses a critical look at how his characters abuse the meaning of 
freedom according to their personal interests. This study thus makes a comparative reading 
among three short stories, Things, Rawdon’s Roof and Mother and Daughter, all published by 
Lawrence in different collections during 1930s. In these texts, all of Lawrence’s protagonists 
analyse freedom under the deceptive guidance of their own individual expectations from the 
contemporary circumstances. They both misunderstand and miscalculate the special meaning 
of freedom, which results in the characters’ utmost failure at the end of their adventures.    

Key Words: Freedom, individuality, short-fiction, war, America, Europe.      

I. 

This paper examines the concept of freedom in some selected stories of the 
English novelist, short story writer, poet and playwright David Herbert Richards 
Lawrence who lived during a transition period between the years 1885 and 1930. 
Mostly publishing after the end of the First World War, Lawrence was one of the key 
short fiction writers of the modernist period; and he has frequently been considered to 
have published among the names such as Rilke, Kafka, Beckett and Joyce. As it is 
stated elsewhere,  

The modernist period, or ‘era’ as it has been called, straddles in its ‘high’ phase at 
least two decades of radical change (1910–30) duringwhich many of the social values 
and aesthetic practices of the ‘long’nineteenth century are left behind. Historically it 
includes the years ofthe Great War (1914–18) and, in Britain, post-war changes in the 
lawsrelating to education, women and public life, employment and housing,as well as 
the effects of economic recession. A period of extensive socialand political change, it is 
marked also by diverse attempts in art andliterature to understand, analyse and re-
present the modern; as poetand critic Ezra Pound said, the task of the artist was to 
‘make it new.’ (Becket 2005: 14)  
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Related to this point, the same argument further continues to claim the place of 
the significance that Lawrence maintained among the leading figures of literary 
modernism. It is foregrounded that “Lawrence is central to our understanding of 
modernism althoughmany view him in practice and temperament as a figure at a 
distinctremove from intellectuals and practitioners like T.S. Eliot, James Joyce,Ezra 
Pound and Virginia Woolf, who themselves embodied radicallydifferent approaches to 
their historical moment. Hence the term‘modernism’ is deceptive in its suggestion of a 
coherent, monolithicartistic movement” (Becket 2005: 14).  

The stories that first appeared in his short fiction collections have been the 
central elements to an understanding of his major preoccupations as a writer. These 
occupations significantly vary in focus according to the main interest of the writer. 
These are, if some examples should be given, the realisation of the self awareness, the 
examination of both personal and cultural values and a critique of Western civilisation 
that failed in terms of its promises for a better future. And the significance of the time 
when Lawrence published is underscored as such: “War and revolution, economic 
crisis and social change, radically new ideologies such as Marxism and Freudianism, 
have made this century unprecedented in human history in the speed and extent of 
change” (Hyde 1990: vii). It has already been stated that Lawrence was one of the 
most prolific writers of his nation who have been mostly associated with the high 
period of literary modernism. Besides this claim, it should be remembered that 
Lawrence was also among the most controversial writers of his time in England during 
the early decades of the twentieth-century. Some of his works, definitely including his 
1928 novel Lady Chatterley’s Lover, were heavily censored especially during the time 
of the First World War – or the Great War – because of the existence of the explicit 
depiction of the carnal relationship between men and women claiming that it was 
threatening the patriotic feelings of the readers which were not usual for its time of 
publication.  

II. 

After leaving his profession as a school teacher that he had continued several 
years, Lawrence married a German woman Frieda Weekley in 1914 right at the start of 
the Great War. Leaving England after the end of the war, they travelled to several 
places in the continental Europe further including Australia and the Americas. The 
newly married couple spent more than enough time travelling that both of the 
protagonists of the first story to be studied in this research, Things, devote their lives 
solely to the discovery of beauty that they believe is still existent in Europe. Lawrence 
himself highlighting the significance of beauty once claimed that 

The picture is a bitter and depressing one, while ever we stay in the dense and smelly 
little streets. Verga wrote what he knew and felt. But when we pass from the habitations 
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of sordid man, into the light and marvellous open country, then we feel at once the 
undying beauty of Sicily and the Greek world, a morning beauty, that has something 
miraculous in it, of purple anemones and cyclamens, and sumach and olive-trees, and 
the place where Persephone came above-world, bringing back spring. (Reeve and 
Worthen 2005: 154) 

As a writer, Lawrence was so fond of beauty that it was always among the 
keywords that he employed in his stories. And here is an example from his most 
controversial work Lady Chatterley’s Lover:“The utter negation of natural beauty, the 
utter negation of the gladness of life, the utter absence of the instinct for shapely 
beauty which every bird and beast has, the utter death of the human intuitive faculty 
was appalling” (Beer 2014: 189). 

In the above mentioned short story, there are, as it was in real life of Lawrence, 
a newly married couple from New England who start a strange adventure that initially 
takes them to nowhere but Europe, first to France and then to Italy: “They were true 
idealists, from New England. But that is some time ago: before the war. Several years 
before the war, they met and married; he, a tall, keen-eyed young man from 
Connecticut, she, a smallish, demure, Puritan-looking young woman from 
Massachusetts. They both had a little money. Not much, however. Even added 
together, it didn’t make three thousand dollars a year. Still—they were free. Free!” 
(Lawrence 2006: 79). But it is obviously ironical in the story that one of the biggest 
oddities, if not mistakes, of this couple is that they blindly attempt to reverse the 
whole and the well-established tradition. What they meaninglessly try to do is that 
they want to turn back to Europe where their grandparents have already left because 
the continent have unfortunately got devoid of its meaning and its potential to offer 
life energy, new promises, a better future and freedom to the people who have 
established their lives there.  

While the European people, who have been absolutely disillusioned under a 
number of heavy problems of the old continent such as surprisingly high rates of 
unemployment and very widespread social and political unrest, have already started 
their journey to establish a future for their families towards the new and the promising 
lands of the new continent during the nineteenth and the first decades of the twentieth 
centuries, the two protagonists of the story, Valerie and Erasmus, are doing the 
unthinkable: they are desperately trying to turn back to Europe. But this is of course, 
as the narrator of the story tells us, to discover the lost beauty which they believe can 
only be done in Europe. Following lines can be read as a reference to this desire:  

The elopement of the two lovers took Lawrence literally to an 'alien' domain, his bride's 
sinister and enchanted Europe whose magic tongues he commanded. This flight also 
confirmed the 'difference', the 'inbetweenness' fostered by mother love, so that Lawrence 
in a sense never made his way back to any 'real' society (the power of his alienated 
vision lies at the root of his social prophecies, linking him with Blake and Bunyan as 
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well as with Carlyle and Ruskin). In the passionate world of Germany and Italy, with its 
martyred Christs and violence close to the surface of daily life, the Son could hope to 
win his battle and realise his dream of supplanting the Father. 'Look, we have come 
through!' is his joyful cry of release. (Hyde 1990: 7) 

It is obviously gathered in the story that Valerie and Erasmus completely 
misunderstand the true nature of life in Europe at the beginning of the twentieth-
century. It is undoubtedly true that there is a kind of nostalgia for the couple in the 
story. But the nostalgia is no more the part of the modern world where there are 
problems rather than peace and comfort. It is indeed part of a dream-world that 
essentially belongs to an idealised past. It is no longer effective for Valerie and 
Erasmus in any way to try to re-establish the nostalgic past. 

III. 

Lawrence’s fictional narrative is generally regarded as the product of his 
personal life first as a child of a miner’s family and then as a young school teacher. He 
is further said to have had a nonconformist background mostly shaped by the working-
class culture of his childhood and his youth. He said, “all my childhood I had read 
many novels, and this reading had such an influence on my character, I feel it still. It 
has often been to my disadvantage; but if I have tended to exaggerate my own 
sentiments and my own sensations, at least I owe this to my romantic character, that I 
have avoided the treacheries and bad dealings with women, from which many honest 
people are not exempt” (Reeve and Worthen 2005: 97).  

And this nonconformist personal stance of the writer is embodied in another 
protagonist of the writer in another story. Lawrence’s The Mother and the Daughter 
pictures its protagonist blindly misunderstanding, like those in Things, the meaning of 
freedom. Virginia who is the head of a government trade office in the post World War 
I Britain in her 30s becomes the victim of a false image of freedom created by herself: 
“Now, after some years of virtual separation and “freedom,” mother and daughter 
once more thought of settling down” (Herbert, Jones and Vasey 2005: 103). She has 
been living with her mother for so long that she feels herself as a woman who is 
controlled and directed not by her own intellect but by the mother’s orders. After 
having rejected a few proposals, Virginia goes after an absurd marriage that her 
mother absolutely objects. She accepts the offer of an Armenian man who is quite 
older than herself and who has a huge family that he has planned to bring to London 
after he marries Virginia. While Valerie and Erasmus have associated freedom with 
their search for beauty in Things, the meaning of freedom for Virginia in Mother and 
Daughter has become visible through her blindness to the truth. She has become so 
blind that she let herself surrender to the wishes of an old man who is certainly much 
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more experienced than her in life and who perfectly fits into the concept of a trickster 
in the story:  

Virginia of course did not know why she liked being with Arnault. Her cleverness was 
amazingly stupid when it came to life, to living. She said he was “quaint.” She said his 
nonchalant French of the boulevards was “amusing.” She found his business cunning 
“intriguing,” and the glint in his dark glazed eyes, under the white, thick lashes 
“sheiky.” She saw him quite often, had tea with him in his hotel, and motored with him 
one day down to the sea. (Lawrence 2005: 118) 

But the problem is that Virginia plays the little girl for the sake of challenging 
her mother’s intentions about herself: “He put her hand to his lips, and seemed to 
draw her life to his in kissing her thin hand.—The poor child is tired, she needs 
repose, she needs to be caressed and cared for! he said in his French. And he drew 
nearer to her” (Herbert, Jones and Vasey 2005: 118). The end of her adventure can be 
predicted so easily that the narrator finishes the story too abruptly not to provide for 
the reader a scene of sorrow. For both of the stories, freedom as the protagonists 
understand does not unfortunately bring a happy end. 

Lawrence himself took long voyages during the ’20s between several countries 
in Europe such as France and Italy and the United States. His voyages are even 
compared to that of Ulysses and James Joyce:  

Rising from the dead is once again the appropriate image: after his illness of 1912, the 
schoolmaster took wing, erratically, to fly (like Joyce) over the nets cast to trap him and 
hold him back. But it was the eve of war. Stephen Dedalus has returned to Ireland, at 
the beginning of Ulysses, because of his mother's death. Lawrence had lived through his 
mother's slow death in 1910, but his escape, too, was short lived. An alien in Frieda's 
Prussia, Lawrence moved on with her to Italy. (Hyde 1990: 8) 

Like the writer, some of his characters take the same long voyages between the 
two continents. And this characteristic feature can be claimed to point to the circular 
structure of the stories studied here in this paper. It is especially obvious in Things that 
the characters who start a journey in order to find beauty turn back at the end of the 
story to the same point. This vicious circle that has produced nothing significant for 
the characters is the product of the misconception of freedom that the characters have 
created for themselves. This false image can also be the outcome of an attempt to 
escape from the hard reality of the times, particularly the war. Related to this, the war 
is one of the most frequently used themes in these stories perhaps except from 
Rawdon’s Roof. It is stated that  

Lawrence himself spoke of the 'purely destructive' rhythm [one] of his novel[s] (as 
opposed to The Rainbow, which was 'destructive-consummating'), and he ascribed this 
to the War, the effects of which, he said, were to be felt in the characters (even though 
the First World War itself is hardly mentioned; Russell's film combined some forceful 
images of war with costumes which were mostly, at least for the women - which could 
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be part of the point - post-war). In point of fact, a more appropriate word than 
Lawrence's 'destructive' might be 'deconstructive'. (Hyde 2005: 59) 

The same misleading image of freedom is observed in another story Lawrence 
published during the same period in the twentieth century. In Rawdon’s Roof, the 
protagonist has made a very personal but a strange promise that no woman will ever 
sleep under his roof again. As the narrator does not offer the background for the 
situation, the only guess to be made is that this misogynistic attitude can be the result 
of an unhappy marriage that might have ended recently. It is mentioned elsewhere that 
“Drawing attention to Lawrence’s occasional diatribes against women, [one of his 
critics] had argued that his makeup had always contained a strong element of 
misogyny” (Beer 2014: 222) Besides that it might further be claimed that the 
protagonist is after the same false image of freedom in his own adventure. As he 
considers himself as a man who has absolute freedom of choices in life, he fails at 
least as a friend to help a woman who is really in distress. When one of his old friends, 
Janet, who is a very respectable woman in the town, begs for his permission to allow 
her to stay at his house just for a night as she has been having difficulties with her 
drunken husband, Rawdon, the protagonist of the story, foolishly rejects her and sends 
her away. He believes that nothing can force him in life to change his decision; 
nothing can challenge his personal freedom even if it sometimes means the sacrifice of 
an old friend. 

IV. 

What Lawrence initially does in these stories is to reveal his scepticism as a 
writer with regard to the individuals who form the society he lived in during the war 
era. Mostly based on his critical outlook, he gives the reader through his stories 
personal social portraits whose meaningless mistakes or shortcomings simply widen 
the gap between the reason and the emotion. In other words, Lawrence gives us the 
opportunity to form a comparison among the motives of different characters from 
different European based societies who dramatically misread the significance of 
freedom. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, her zaman zorluklarından bahsedilen bir dilden bir diğer dile çeviri yaparken, 
aktarılmak istenenin okuyucuya nasıl ulaştığından bahsedilecektir.  Çalışmamızda kesinlikle 
çevirmenin yaptığı çevirinin eleştirisi söz konusu olmayacak, ancak kitaptan çıkarılacak örnek 
cümleler üzerinde durulacaktır. Farklı bir dildeki bir eserinin çevirisine soyunan bir çevirmenin 
her iki dilde de kültür birikimi ve iki dile hâkimiyeti tartışılmamalıdır. Burada çeviride, 
alternatifler arasından söz konusu metindeki seçimlerin nedenleri ile bu seçimler aracılığıyla 
Alman kültürünün ayrıntılarını Türk okuruna nasıl ve ne kadar aktarabileceğini tartışacağız. 
Hem Türkçe’ ye hem de Almanca’ ya yabancı olmayanlar için anlaşılır olan pek çok konunun, 
Almanca bilmeyen Türk okuru için de tam olarak anlaşılır olması beklenir, aksi halde çevirmen 
de hedefine ulaşmış sayılamaz. Burada asıl sorun çevirmenin nasıl çevirdiği değil, konunun ana 
dilde yazılan şekline yakın ve aynı zamanda yabancı okurlar için anlaşılır şekilde 
aktarılmasıdır. Bu çalışmanın sorunu, yıllardır üzerinde tartışılan, çevirilerde “kültürel öğelerin 
ve üslubun” aktarılmasında yaşanan problemleri olacak. Sonuç olarak, Türk yazarlı alman 
romanını Türk okurları ile buluşturan çevirmen, bahsi geçen tüm zorluklara rağmen 
olabildiğince Alman yaşam tarzındaki kültürel öğeleri, Türkçe’ ye aktarmayı başarmış 
denilebilecek mi? 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Çeviri, Kültür. 

“OTHER CULTURE” IN TRANSLATION 

ABSTRACT 

Inthisstudy, it will be mentioned how what is to be transferred to the reader, reaches the reader 
while doing translation from one language to the other, which is stated to be as a difficult 
process. In our study, definitely the translation of the translator is not the concern, however, the 
focus will be the sample sentences extracted from the text. The cultural background and the 
mastery in the two languages of the translator, who tackles in translating the work to a different 
language, should not be discussed. In the present study, we will discuss the reasons of the 
selections among the alternatives and via these selections how and how much of the German 
culture details in the translation can be transferred to Turkish readers. Most of the topics which 
are comprehensible for readers who are familiar to both Turkish and German are expected to 
be understood by the Turkish readers who do not know German; otherwise, the translator 
cannot be considered to achieve his aim.  Here the real problem is not how the translator 
translates, but how close the translation is to the written version in the mother tongue and at the 
same time whether it is comprehensible for foreign readers. The problem of the study will be 
the problems experienced in transferring “cultural elements and style” in translations, which 
have been discussed for years. Consequently, can it be stated that the translator who brings 
together the German novel by a Turkish author with the Turkish readers has been able to 
transfer the cultural elements in German lifestyle to Turkish as far as possible despite all the 
difficulties mentioned? 

Keywords: Literature, Translation, Culture. 
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Giriş 

Bu çalışmada bahsi geçecek olan konu, her zaman zorluklarından bahsedilen 
çevirinin, aktarılmak istenenin okuyucuya nasıl ulaştığı ve ulaştırıldığıdır.  Çalışmada 
kesinlikle çevirmenin yaptığı çevirinin eleştirisi söz konusu olmayacak, ancak kitaptan 
çıkarılacak örnek cümleler üzerinde durulacaktır. Bir eserin çevirisine soyunan bir 
çevirmenin her iki dilde de kültür birikimi ve iki dile hâkimiyeti tartışılmamalıdır. 
Burada çeviride, alternatifler arasından söz konusu metindeki seçimlerin nedenleri ile 
bu seçimler aracılığıyla Alman kültürünün ayrıntılarını Türk okuruna nasıl ve ne kadar 
aktarabileceğini tartışacağız. Hem Türkçe’ ye hem de Almanca’ ya yabancı 
olmayanlar için anlaşılır olan pek çok konunun, Almanca bilmeyen Türk okuru için de 
tam olarak anlaşılır olması beklenir, aksi halde çevirmen de hedefine ulaşmış 
sayılamaz. Burada asıl sorun çevirmenin nasıl çevirdiği değil, konunun ana dilde 
yazılan şekline yakın ve aynı zamanda yabancı okurlar için anlaşılır şekilde 
aktarılmasıdır. Bu çalışmanın sorunu, yıllardır üzerinde tartışılan, çevirilerde “kültürel 
öğelerin ve üslubun” aktarılmasında yaşanan problemleri olacak. Türk yazarlı alman 
romanını Türk okurları ile buluşturan çevirmen, bahsi geçen tüm zorluklara rağmen 
olabildiğince Alman yaşam tarzındaki kültürel öğeleri, Türkçe’ ye aktarmayı başarmış 
denilebilecek mi? 

Çalışmaya yön verecek olan örneklere geçmeden önce, eser hakkında kısa bir 
bilgi verilmesi uygun bulunmuştur. Türk oyuncu, yazar ve dramaturg olan Emine 
Sevgi Özdamar 1946 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir, 1976 yılında Tiyatro 
eğitimi almak üzere Almanya’ya, Berlin’e gitmiştir. Dönemin doğu Berlin’inde 
tiyatroda çalışmaya başlamıştır. Burada Brecht’in eserlerini sahneleyen BennoBesson 
gibi ünlü isimlerle çalışmıştır. Özdamar, aynı zamanda göçmen edebiyatının önemli 
öncülerindendir. Almanca yazarak alman okuyucusuna hitap ederek çok başarılı 
olmuştur ve birçok edebiyat ödülüne layık görülmüştür. Alman okuruna Türk-alman 
kültürünü iç içe sunarak farklı bir bakış açısı sunmuştur, küçük kelime oyunlarıyla ise 
alman okurunu mest etmiştir. Örneğin; Baumwolltante ‘pamuk teyze’, Mutterzunge 
‘ana dil’, gibi kelimeleri direkt Türkçeden çevirerek kullanması ilgi çekmiştir. 
Özdamar’ın “Tuhaf Yıldızlar Dünyaya Bakıyorlar Gözlerini Kırpmadan” adlı eseri 
alman okurda yarattığı büyülü etkiyi Türk okurunda ne kadar yaratabilmiştir. Çünkü 
Türk okuru çeviri eserde zaten bildiği ve normalleştirdiği kavram ve kültürel öğelerle 
karşılaşmaktadır, romanı sadece konu bazında okuyup algılaması kuvvetle ihtimaldir. 
Burada asıl belirtilmek istenen, çevirmenin kendisine zor bir eser seçtiğidir. 
Bahsedilen zorluk eserin kendisini çevirmek değildir, aksine sonuç olarak okuyucuda 
aynı etkiyi bırakabilmektir zor olan. Burada, aşağıda bahsi geçecek yöntemlerden biri 
olan “okuru yazara götüren” çeviri yöntemi söz konusu olabilir mi?  
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Yazıcı, yaratıcılık açısından daha çok önem taşıyan “bilimsel ve sanatsal 
metinlerin” çevirisi üzerinde özellikle durarak bu tür metinlerin çevirisinde “okuru 
yazara götüren”, “yazarı okura götüren” çeviriler olmak üzere iki yöntem öne 
sürmüştür. “Okuru yazara götüren” çeviri yönteminde amaç, okurun çeviriyi 
anadilinde yazılmış gibi değil de kaynak dilde yazılmış gibi okumasıdır (Yazıcı 2005: 
72). Son dönemde bu yöntem Lawrence Venuti tarafından kaynak metni, erek dilin 
normlarına uygun olarak ve akıcı bir biçimde çevirmek olarak tanımlanan 
‘yerelleştirme’ ve kaynak metnin bazı yabancı unsurlarını tutarak erek dilin normlarını 
zorlayan bir biçimde çevirmek olarak tanımladığı ‘yabancılaştırma’ kavramlarıyla 
adlandırılmıştır (Berk: web). 

Çeviri eserlerde okuyucuyu ‘yabancılaştırmadan’ eseri sunmak, çevirmenin 
başarısı açısından son derece önemlidir. Bu noktada çevirmenin başarısını 
destekleyecek birçok teknik vardır, bu tekniklerden birisi son dönemlerde sıkça 
kullanılan dipnot verme tekniğidir. 

2014 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Çeviri üzerine bir 
söyleşide Prof. Dr. Gülperi Sert’in de belirttiği gibi, çağdaş çeviride dipnotlardaki 
açıklamalar sayesinde çevirmenin sesi hep duyulur ve duyulmalıdır. Sert’e göre 
Çevirmenin ilk adımı çeviri olmalıdır fakat bir sonraki adımı mutlaka eserin ritmini ve 
müziğini yakalamak olmalıdır. Okuyucuyu küçük dokunuşlarla yani açıklamalarla 
eserden koparmadığı sürece ritim de müzik de yakalanabilir. 

Buradan yola çıkarak, bazı bilgi ve açıklamaların dipnot ile verilmesi uygun 
görülmüştür. Türk okuyucusuna yabancı gelebilecek, anlayamayacağı bazı kavramlar 
ya da durumlar dipnotta çevirmen tarafından açıklanırsa okuyucu duruma yabancı 
kalmadan, eserden kopmadan, hatta sayfadan kopmadan anında bilgi sahibi olabilir. 
Aksi halde anlayamadığı ya da tamamen yabancı olduğu bir kavramla karşılaştığında, 
okumaya ara vererek araştırmaya başlar. Bu duruma okuyucu olarak kendimiz de 
sıkça rastlarız. Aşağıda sunulacak örneklerle verilen bilgiler desteklenecek olup, 
çalışmanın sonucuna ulaşılacaktır. 

Emine Sevgi Özdamar’ın eseri iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Berlin 
ve İstanbul’daki hayatını anlatmıştır, ikinci bölümünü ise bir günlük şeklinde 
yazmıştır. Tarih vererek başlık koymuştur. Örneğin; “Pfingsten, 7. Juni 1976” 
(Özdamar 2003: 134) Çeviri eserde bu tarih ve başlık “Pantkot Yortusu, 7 Haziran 
1976” diye geçer (Doğan 2012: 115). Pantkot Yortusu yıllara göre değişiklik gösterip 
ya Mayıs ya da Haziran ayında Hıristiyan âleminde önemli günler teşkil eder, yani 
Paskalya’dan sonra 50. günde kutlanan bir bayramdır ve İsa’nın ölüp tekrar dirilerek 
göğe yükselişinden sonra Kutsal Ruh’un havarilerin üzerine çöktüğü gün olduğuna 
inanılır. Hıristiyan dünyasına ilgisi olmayan, bu konuda bilgisi olmayan veya bir 
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Almanya geçmişi olmayan bir okuyucuya bu kavram yabancılık yaşatır. “Pfingsten” 
kelimesi aynı kalarak bir dipnot açıklaması uygun olurdu. 

Çalışmanın başında da belirtildiği gibi, Özdamar bu eserini 70’lerin ortasında 
Almanya’da yazmıştır. Punk kültürü, 1970'lerin ortasında ifade özgürlüğü hareketi ve 
isyanı olarak ortaya çıkmıştır. Kültür, minimalist sistem karşıtı, müziği de Punk Rocka 
dayalıdır. Punk, kendi giyim tarzı, felsefesi, edebiyatı, dansları ve görselliği ile sağlam 
bir alt kültür oluşturmuştur. Oluşturduğu kültür popüler kültüre kaynaklık etmekle 
beraber kendi içinde alt kültürler de oluşturmuştur. Özdamar, Punk’çılarla ilk 
karşılaşmasını şöyle ifade etmiştir; “In den Supermärkten sah ichdieerstenPunks.” 
(Özdamar 2003: 63) Çeviri eserde “Süper marketlerde gördüm ilk Punkları.” (Doğan 
2012: 54) olarak karşımıza çıkan “Punk” kelimesi aynen kullanılmakla birlikte ayrıca 
bir dipnot açıklaması uygun olabilirdi. 

Özdamar, “… wie die Kassen in den Tante-Emma-Läden …” benzetmesini 
kullanarak bir tasvirde bulunmuştur (Özdamar 2003: 63), çeviri eserde bu cümle şöyle 
karşılık bulmuştur; “Mutfakta bakkal kasası gibi metalden küçük bir ev kasamız vardı 
…” (Doğan 2012: 54). Burada Tante-Emma-Laden ve bakkal benzetmesi çok yanlış 
değildir, sonuçta her ikisi de içinde yiyecek ve içecek satılan küçük, birer işletmedir, o 
kadar küçükmüş ki, tezgâhın arkasında sadece satıcının kendisine yer olurmuş. 
Almanya’da tezgâhın arkasında genellikle yaşlıca bir bayan satıcı dururken, 
bakkallarımızda genellikle erkek satıcı bulunmaktadır. Tante-Emma-Laden denilen 
Emma teyze dükkânları günümüz Almanya’sında artık yoktur, çünkü zaman içinde 
yerini süpermarketlere bırakmıştır. Fakat yeni bir anlayış ile tekrar gündeme geldikleri 
bilinmekte. Okuyucumuzun genç nesilden olduğu düşünülürse, Tante-Emma-Laden 
için bir açıklama yerinde olur. Çeviri metninde Emma-Teyze-Dükkânı kullanılarak, 
dipnotta bakkala benzer açıklaması verilebilir. 

Özdamar, arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı evi, hemen alt katında bulunan 
Geneleve benzetmektedir. “ … die Tür war immer offen, man konnte wie unten im Puff 
rein und raus gehen, …” (Özdamar 2003: 60). Devamında da evde olan rahat 
yaşantıdan bahsetmektedir, kahvaltı masasına çıplak oturulduğundan, evde rahatça 
çıplak dolaşıldığından bahsedilmekte dolayısıyla da alt kat ile benzetme 
yapılmaktadır. Yine bu rahatlığa örnek olabilecek bir başka ayrıntı banyonun kapısının 
olmamasıdır “… das Badezimmer ohne Tür …” (Özdamar 2003: 49). Çeviride bunlar 
aynen aktarılmıştır, okuyucu burada alman kültürünü kendisi analiz edebilir ve 
yorumlayabilir, burada herhangi bir açıklamaya gerek yoktur.  

Almanca’da raylı sistem üzerinde giden araçlar oldukça fazladır. S-Bahn, U-
Bahn, Straßenbahn gibi. Türkçede de banliyö, tramvay, yeraltı treni, hızlı tren, 
Marmaray, metrobüs gibi araçlar vardır. Özdamar’ın “S-Bahn” dediğine (Özdamar 
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2003: 185) çeviri metinde “şehir treni” denmiştir (Doğan 2012: 158). Adı geçen tüm 
toplu taşıma araçları şehir içinden geçmektedir. O halde çevirmen burada ayrıntıya 
girmekten kaçınmamalıydı ve genelleme yaparak şehir treni dememeliydi. Ayrıca, 
şehir treni kavramı Türkçe ’de de çok kullanılan bir kavram değildir. Tramvay demesi 
daha uygun olabilirdi, Almanya’da yaşamamış bir okuyucu S-Bahn için banliyö treni, 
Straßenbahn için Tramvay ve U-Bahn için yeraltı treni diyebileceğini bilmelidir. 

Çeviri metne dikkat edildiğinde, çevirmenin çok isabetli bir kararla 
“Volksbühne” (Doğan 2012: 113) ile “Deutsches Theater” (Doğan 2012: 114) 
kavramlarını olduğu gibi bıraktığı ve bunları okuyucunun algılaması gerektiğini 
düşündüğü görülmektedir. “Deutsches Theater” alman tiyatrosu ve “Volksbühne” de 
halk sahnesi olarak çevrilebilirdi. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi, kaynak metnin 
ritim ve müziğini yakalayabilmek için bazen aslını kullanmakta fayda vardır. 
Çevirmen aslında yerinde olan bu kararına rağmen bir dipnotla kelimelerin anlamını 
ve niçin böyle bıraktığını açıklayabilir. 

Akcan’a (2009: 25) göre çeviride bilinçli olarak yabancılaştırma etkisi yaratmak 
yeni bir öneri değildir, “Çeviri okuru her an radikal farklarla yüzleştirilmelidir” 
diyerek, çevirilerin rahat okunması gerektiği önyargısını eleştirmiştir.  

Sonuç olarak, bu tür çalışmalar çeviri bilime katkı sağlaması amacıyla 
yapılmaktadır. Ancak, Berk’in bu konuda bazı endişeleri vardır. “Daha iyi çeviriler 
üretilmesini amaçlayan bu çalışmalar gerçekten de daha iyi çevirilerin yapılmasını 
sağlıyor mudur? Benzer şekilde, işverenler yani çeviriyi başlatanlar, çevirmenin işini 
ne kadar doğru değerlendirmektedir?” Fakat Berk’e (2005: 73) göre önemli çeviri 
bilimciler sayesinde 1980’lerden itibaren çeviri ve kültür ilişkisine daha çok önem 
verilmiştir. Ve verilen bu önem sayesinde çeviri ve kültür alanındaki çalışmalar gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Çevirmene düşen büyük rol göz ardı edilmemelidir. Köksal’ın (2005: 99) da 
belirttiği gibi, çeviri, ‘yeniden üretme’den daha fazlasını içermektedir. Şöyle ki; 
çözümleme, yorumlama, karşılaştırma, benzeşme, çıkarım, olasılıkları tartma, 
planlama ve birleştirme gibi bir dizi zihinsel işlemin birleştirildiği bir süreçtir. Ve tüm 
bu işlemler bilişseldir. Yani çeviri, bilişsel bir etkinliktir, kesinlikle soldan sağa doğru 
kodlama ya da kod çözme modeli olarak görülmemeli ve değerlendirilmemelidir. 
Çalışmanın başında da belirtildiği gibi, çevirmen okuru yazara götürmelidir, burada 
amaç, okurun eseri anadilinde okur gibi değil de kaynak dilde okur gibi okumasıdır. 
Bu nedenle, bazı kavramları kaynak dilde bırakıp, ayrıca açıklama yapması daha 
uygun olacaktır.  

Çalışmada bahsi geçen eser, yine çalışmanın başında da belirtildiği gibi, 
çevirmen için zor bir eserdir. Yazar, alman okuyucuya hitap etmiştir dolayısıyla Türk 
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kültürünü aktarmıştır. Çeviride ise çevirmen Türk okuyucusuna alman kültürünü 
aktarmış oldu, zira okuyucu kendi kültürünü zaten bilmektedir. Çevirmenin zaman 
zaman açıklama yapmadan direkt çevirmiş olduğu kavramlar olsa da, çoğu yerde 
okuyucunun dikkatini dağıtmayacak şekilde kavramı Almanca kullanmıştır. Daha 
önce belirttiğimiz nedenlerden dolayı da bu çalışmada bahsedilen çevirmenimizi, 
Fikret Doğan’ı, zoru başardığı için tebrik etmek isteriz. 
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ÖZET 

Metinlerarasılık ilk kez Mikhail Mikhailovich Bakhtin’in söyleşimsellik ve çok dillilik/çok 
söylemlilik kavramlarından yola çıkan Julia Kristeva tarafından ortaya atılan bir terim olup bir 
metnin daima diğer sosyal, tarihi, kültürel metinler ve söylemlerden başlayarak jargon ve lehçe 
gibi çeşitli dil kullanımlarının izini taşıdığı görüşüne dayanan bir edebiyat kuramıdır. Buradan 
hareketle her metin var olan diğer metinlerin ve söylemlerin yeniden oluşturulması, 
dönüştürülmesinden ibarettir sonucu ortaya çıkmaktadır. Batı romanına kıyasla daha geç bir 
gelişme dönemi geçiren Türk romanı örnek olarak aldığı Batı romanlarından önemli ölçüde 
izler taşır. Aynı zamanda akademisyen olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Batı romanını tanıyan biri 
olarak, neden Türk edebiyatında Batı romanıyla boy ölçüşebilecek romanların olmadığını 
tartışırken, kendi yazdığı romanlarda Batı romanının konu ve tekniklerini ustaca kullanır. Bu 
çalışmada, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Mahur Beste” başlıklı romanı metinlerarasılığın 
yöntemleriyle ele alınarak gerek konu bağlamında gerek topografik olarak Batı romanından 
izler gösterilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: metinlerarasılık, Ahmet Hamdi Tanpınar, Batı romanı, Kafka. 

ABSTRACT 

Intertextuality is a term which Julia Kristeva coined by drawing on Mikhail Michailovich 
Bakhtin’s dialogism and heteroglossia and it refers to a literary theory based on the assumption 
that a text has always the traces of other textx and discourses ranging from social, historical 
and cultural discourses to the types of language such as jargon and dialect. Therefore we can 
infer the idea that a text always has traces, allusions from or references to other texts. Turkish 
novel, which developed rather late when compared to the western novel, has traces from it. 
Questioning why there was not any Turkish novel that would compete with the western novel, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, who was also an academician, has employed the subject matters and 
techniques alluded from the western novel. In this study, Tanpınar’s Mahur Beste will be 
studied from the perspective of intertextuality to detect, in the novel, the traces from the 
western literature on accounts of both the subject matters and style.    

Keywords: Intertextuality, Ahmet Hamdi Tanpınar, western novel, Franz Kafka 

Her ne kadar “metinlerarasılık” kavramı, 60’lı yıllardan bu yana kullanılagelse 
de metinler arasındaki bağın varlığının gündeme gelmesi antik döneme kadar uzanır. 
Geçtiğimiz yüzyılın başlarından itibaren yapılan, motif, konu veya kaynak 
araştırmaları metinlerarasılığın temeline katkı sağlayan çalışmalar olarak 
değerlendirilebilir. Bir başka metinden yapılan alıntı veya o metni taklit, orada 
söyleneni başka türlü söyleme vb. gibi çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan 
metinlerarasılığı klasik filoloji çalışmalarında da ele alınan bir konu olarak 
görmekteyiz. Bir başka eserden esinlenilen veya alınan bir sözcük veya sözcük grubu 
yeni bir anlam ile karşımıza çıkarken, metinler arasında kendine de yer açarak bir 
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başka boşluğu doldurmuş olmaktadır. Metinlerarasılığın bir başka boyutu da, tek bir 
eserle bağlantı kurulmayıp, bir sistem oluşturan geleneğin tamamına bir anıştırma, 
gönderme yapma şeklinde de olabilir. Günümüzde eserlerin vazgeçilmez bir özelliği 
olarak görülen metinlerarasındaki bağlar sadece motif veya konu ile 
sınırlandırılmayıp, anlam düzleminde de gerçekleşebilmektedir  

Metinlerarasılık konusuna giren herkes Kristeva ve Barthes’in şu ünlü 
cümlelerini anmadan geçemez: “Her metin alıntılardan oluşan bir mozaik gibidir ve 
her metin başka bir metnin absorbe edilerek dönüştürülmesidir” (Kristeva, 2003:337). 
Aynı düşünceyi Barthes şu şekilde ifade eder: “Her metin bir metinlerarasıdır; onda 
farklı düzeylerde az çok tanınabilecek biçimler altında öteki metinler yer alır: Daha 
önce edinilen kültürden gelen metinler ile etrafımızdaki kültürden gelen metinler. Her 
metin eski alıntıların yeni bir örgüsüdür” (Barthes 1968:1015’ten aktaran; Aktulum, s. 
46). Bir metnin başka bir metne olan bağlantısı veya ilişkisi her zaman 
metinlerarasılık bağlamında değerlendirilemeyebilir. Bu yüzden Pfister, 
metinlerarasılık kuramının temelinde “bilinçli ve hedef olarak belirlenmiş” ilişkiyi 
anlamak ister. (Pfister 1985’ten aktaran; Broich, s. 48). Pfister (1985: 52), hiçbir şey 
okumamış birinin bir şey duymamış gibi yazamayacağını söyler. Böylelikle edebiyatın 
temel özelliği ve etkisini de dolaylı yoldan ifade etmiş olur, yani edebiyat düşündürür, 
harekete geçirir ve kendini yeniden üretir. İnsanın var oluşundan bu yana her şeyin 
söylendiğini ve dolayısıyla her şeyin bir orijine indirildiği görüşü hâkimdir (Aktulum, 
2014:17). Ancak tekrarlanan, alıntılanan, yeniden üretilen metne dönemin 
kültüründen, ideolojisinden vb. bir anlam eklendiğini de unutmamak gerekir. Bir 
yazar, başka bir yazarın metninden parçaları kendi metninin bağlamında kaynaştırarak 
yeniden yazar (Aktulum, 2014: 17) ve metne yeni bir anlam eklemlenir. Kristeva’nın 
gösteren/gösterilen bağlamında söylemiş olduğu, anlamın sabit olmadığı yönündeki 
düşüncesi bu şekilde temellendirilebilir. Kristeva bir metnin metinlerarası özellik 
gösterdiğinden bahsedebilmek için onun “alıntılanan ya da taklit edilen başka 
unsurları kapsaması”nın yeterli olmadığını belirterek, “onu üreten yazının önceki 
metinleri bozup bir yeniden dağılım işleminden”  (Kristeva 1967:52’den aktaran 
Aktulum, s. 37) geçirmesinin beklendiğinin altını çizer. Bu yolla, yeni bir metin ortaya 
çıkarken, metin evreni de genişlemiş ve yapısı değişmiş olur. Bunun sonucu metin ve 
anlam evreninde yeni boşluklar oluşturur. Devamlı genişleyen bu sistem içerisinde 
metnin konumu ve anlamı statik olmayan bir özellik kazanır (Stierle, 1983:7) ve 
sistemin kendisi de devingen bir yapıya kavuşur. Kristeva, her bir yeni anlamın eski 
anlamla doğrudan ilişkisi olduğunu ifade ederken, bunun dogmatik bir durum 
olduğunu vurgular. Gerlach’a (1998: 96) göre “Burada dogmatik olarak adlandırılan 
şey, yeni anlamın içine sızan eski anlamdır. Bu derin anlamı oluşturan şeyin ta 
kendisidir”.  
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Burada metinlerin genel bir evreninden çok, doğduğu kültürel ortamla olan 
yakın etkileşiminden bahsetmek yerinde olacaktır.  Bu kültürel ortamı, kendi 
içerisinde bir sistem olarak anlamak mümkündür. Her eser bu sistem içerisinde bir 
anlam kazanırken, aynı zamanda sistemin anlamını da belirler. Diğer taraftan bu 
durum “toplumsal belleği”ni de oluşturur. Sistem, toplumun belleğini sembolize eder. 
Hassler, metinlerarasılığı metnin belleği olarak adlandırır ve metinlerarasılığı sürekli 
kendini yeniden yaratma olarak görür. Metin aynı zamanda kültürün işarete, kitaba 
dökülmüş halidir. Böyle düşünüldüğünde yazmak hafızanın bir işlevidir ve kültürün 
yeniden yorumlanması ile içiçedir. Her metin kültürü temsil eden makro-hafızayla 
bağlantı halindedir. (Lachmann, 1990:36’dan aktaran; Hassler,1997:36).  

Metinlerarasılığın metne kazandırdığı bir başka özellik çok sesliliktir. 
Bachtin’in çok seslilik (polyphonik) ve diyolojiklik kavramlarından hareketle, 
metinlerarası ilişkiler aracılığıyla, herşeye hâkim anlatıcının hegemonyası kırılarak, 
farklı bakış açılarının mümkün kılındığı ve çoğulculuğun sağlandığı mikro bir kosmos 
yaratılmış olmaktadır (Holthois, 1993:12). Bu aynı zamanda “edebiyat ile toplum, 
sanat ile sorumluluk arasındaki sıkı bağı, iç içeliği” (Holthois, 1993: 13) daha belirgin 
hale getirirken Kristeva’nın metni kültürün toplamı olarak gördüğü düşüncesinin 
temeline götürür bizi. Kristeva, metni toplumun kendisi veya tarihsel-kültürel bir 
paradigma olarak tanımlarken, onun işaret sisteminin kendisi veya işaret sisteminin 
kağıt üzerinde gerçekleşmesinden ziyade, “taşınan bir anlam evreni, her türlü anlam 
sisteminin ve kültürel kodun hem senkronik hem de diakronik ağ içerisinde” içiçe 
bulunduğu bir şey olarak tanımlar (Holthois, 1993:14). Holthois’e göre bu öznesiz bir 
üretim anlamına gelir. Bu süreç içerisinde metin kendisini absorbe eder, değiştirir, 
üretir ve yeniden üretir ve her seferinde sonsuz bir transformasyon süreci veya 
permutasyon içerisinde yeni bir metni doğurur. (Holthois, 1993: 15). Burada kültür, 
yerel, bir bölge veya ülke içerisinde kapalı bir sistem olarak ifadesini bulur. Bu kültür 
içindeki sonsuz döngü aynı zamanda, kanon veya statik gibi algılanan ama statik 
olmayan bir yapı evrenini oluşturan bir süreç olarak da algılanabilir.  

Metinlerarasılığın bir biçimi olarak taklit çok rastlanan bir durumdur. Taklit, bir 
şeyi dönüştürmekten ziyade onun aynısını yapmaya çalışmaktır. Taklit edilen şey 
biçem de olabilir, konu da olabilir. Burada ortaya çıkan, yukarıda bahsettiğimiz gibi, 
Kristeva’nın deyişiyle “metinleri bozup, yeniden dağılım işleminden geçirmek 
değil”“bir benzerini yapma”ya çalışmaktır (Aktulum, 2014: 37). Benzerini yapmak, 
taklit edilen yazarın üslubunu da yansıtmaya çalışmak anlamına gelir 

Konu veya motif söz konusu olduğunda, taklit veya benzeri olma durumlarını 
ayırt etmenin daha zor olduğu tartışma götürmez. Çünkü konu veya motif tanımları ve 
doğaları gereği insanın olduğu her yerde tekrarlanabilecek, görülebilecek durumları 
içerir. Diğer taraftan insanlık veya toplum için tekrarlanabilen, görülebilen konular 
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kültüre bağlı olmayan “Makro-konular” olarak evrensel durumları kapsar. Van Dijk, 
makro konuların genel olarak yapılarını belirleyen ve yerelleştirme aşamasında 
karşımıza çıkan 4 müdahale biçimi belirler: silme, seçme, genelleştirme ve entegre 
etme. Bu müdahaleler dönüşümü belirlerken, metnin işlenme biçimi de konu 
evreninde global anlamlar arasına eklemlenir (Holthois, 1993:84). Eserde karşımıza 
çıkan motifler de evrensel bir yön taşıyabileceği gibi, yerel bir ton da içerir. Yasak 
aşk, biraz sonra ele alacağımız gibi, baba-oğul çatışması gibi her toplumda 
görülebilecek motifler işlenirken yerel çizgiler tarafından belirlenir. Bu motifler diğer 
kültürlerdeki aynı motiflerden, kültüre özgü yaklaşım veya sorunsallaştırma ile ayrılır, 
ama aynı zamanda bir üst kavram olarak evrensellik taşır.  

Özetlemeye çalıştığımız metinlerarasılık kuramı bu haliyle, 60 yıllara kadar 
etkisini koruyan ve eseri kendi içinde değerlendirerek organik bir bütünlük olarak 
gören “eser merkezli” (werkimmanente kritik) teorisi de sorunsallaştırılmış 
olmaktadır.  

Yukarda metinlerarası kavramının ortaya çıkmasından çok daha önce de 
metinler arasındaki bu tür benzerliklere, esinlenmelere veya bağlantılara 
değinildiğinden bahsetmiştik.  Bu konuya değinen yazarlardan biri de, burada “Mahur 
Beste” başlıklı romanını ele alacağımız Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Tanpınar, 
yazarlığının yanı sıra bir akademisyen ve eleştirmen olarak, Türk edebiyatı ve Türk 
romanı hakkında önemli saptamalar yaptığı makaleler yazmıştır. Bu makalelerden 
arasında “Bizde Roman” başlıklı makale Tanpınar’ın edebiyatlar arasındaki etkileşim 
hakkında fikirlerini açıkladığı bir çalışmadır. Tanpınar “Bir Türk romanı niçin 
yoktur?” sorusuyla başladığı bu makelesinde, bunun nedenlerini araştırır ve bu 
bağlamda edebiyatlar arasındaki alışverişe de değinir. Tanpınar, Batı’da yazılan köy 
romanları gibi, bizde de bu tarzda eserler verilmeye çalışıldığını belirtir. Bu tamamen 
Batı yazının etkisiyle yapılan bir girişimdir. Tanpınar bu tür eserlerin taklitten öteye 
geçemediğini belirtir ve bunları suni bulur (Tanpınar, 1977:46). Ancak bu tür 
girişimleri ve Batı romanının etkilerini doğal karşılayan Tanpınar “Dünyanın hangi 
sanat hareketi, başka bir sanatın, başka bir dil ve âlemin tesiriyle başlamamıştır? … 
Hemen her milletin edebiyatında, her devirde hariçten gelen bir aşının tesiri altında 
yeni bir hamlenin tesiri görülür” (Tanpınar, 1977: 46-47) der. Tanpınar, 
Dostoyevski’yi örnek vererek, onun kahramanlarının Balzac ve Stendhal’in 
kahramanlarının aynısını olduğunu şu şekilde ifade eder: “Cürüm ve ceza’da Les 
Possedes’deki, Karamazoflar’daki kahramanların eşlerini, kendisinden evvel yetişmiş 
Fransız romancılarında, Balzac ve Stendhal’e bulabiliriz” (Tanpınar, 1977: 47). 
Kahramanların karakter bakımından birbirine benzerliklerin tesadüfü olmadığını, 
Fransız edebiyatının Rus edebiyatı üzerindeki etkisiyle açıklayan Tanpınar, bunun 
gerekli olduğunu söyleyerek şu saptamayı yapar:  
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“Napoleon’dan sonra Avrupa’da, kendisinde insanlığın üstüne çıkmak hakkını 
bulan bir tip moda olmuştu. Bu örnek, bütün Avrupa’yı dolaştı. Ve her yerde XIX uncu 
asrın sonuna kadar fikir ve sanat âleminin biricik meselesi oldu ve bütün edebiyatçıları 
besledi v ebütün bu adamlar birbirlerini okuyorlar, tekrarlıyorlar, tamamlıyorlardı. 
Demek ki, değil alelade entrika, küçük mevzu, bir kitabın özünü yapan bir mesele pekâlâ 
alınabiliyor.” (Tanpınar, 1977: 47).  

Görüldüğü gibi Tanpınar, sadece kahraman açısından değil, motif ve konu 
olarak da edebiyatlar arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir ve bir ad vermediği 
edebiyatlar arasındaki bu ilişkiyi sınıflandırmaktadır. Diğer taraftan Tanpınar, aynı 
konunun farklı yazarlar tarafından işlenebileceğine dikkat çekerken, aynı konuyu ele 
alan yazarlar arasında bir kalite farkı olabileceğine dikkat çeker. Tanpınar, “kopye” 
sözcüğünü kullanırken, ikinci eserin bir başka eseri taklit ettiğini ima ederek, ikisi 
arasındaki değer sorununu gündeme getirir. İki eser arasındaki değer sorununu tekniğe 
bağlayan Tanpınar retorik olarak kendisinin sorduğu bu soruyu şu şekilde cevaplar: 
“Birisi bana diyebilir ki, iyi ama, tesir altında kalmakla saman kağıdı ile kopye 
arasında büyük bir fark vardır. Ben de şöyle cevap veririm: Hayır, bunu o kadar 
büyütmeyelim, bu fark şüphesiz vardır, fakat bu yapış farkıdır, yani muvaffak olmak 
veyahut olmamaktan ibaret bir farktır.” (Tanpınar, 1977: 47) 

Teknik konusunu yine Dostoyevski ile Balzac ve Stendhal örneğinden yola 
çıkan Tanpınar, bu yazarları okuyan birinin, aynı konuları ele aldığı bir romanının 
aynı başarıyı yakalaması konusunda tereddüt eder. Tanpınar, “Halbuki tem aynı tem, 
şema aynı şemadır” (Tanpınar, 1977: 47) derken bu tereddüdün nedeninin konuyu 
işleyip biçimi, yani üslup konusu olduğunu belirtir.  

Bizi bu çalışmaya sevk eden en önemli etkenlerden biri de Tanpınar’ın yukarıda 
andığımız “tem aynı tem, şema aynı şemadır” cümlesi olmuştur. Tanpınar, farklı ülke 
edebiyatındaki yazarların, birbirinden etkilenebilecekleri düşüncesini bir anlamda 
kendisi de bu eserinde gerçekleştirmek istemiştir. Burada ele aldığımız eseri Mahur 
Beste’de, eserin ilk bölümlerinde yer alan motif ve konular, modernist Batı romanında 
da ele alınan konular arasındadır. 

Tanpınar’ın ilk romanı olarak kabul edilen “Mahur Beste” ilk olarak 1944 
yılında tefrika olarak yayınlanır, ilk baskısı 1975 yılında yapılır. Kaynaklarda yarım 
kalmış roman olarak bahsedilen eserin, “Mahur Beste Hakkında Behçet Bey’e 
mektup” başlıklı son bölümünde Behçet Bey’e “yarım kalmayacaksınız” (s.202) diyen 
anlatıcının ifadesi, romanın devam edeceği yönünde bir düşünce uyandırmaktadır.  

Tanpınar romanı Mahur Besteyi her biri bir başlık taşıyan 8 bölüm üzerine 
kurmuştur. Genel olarak bakıldığında her biri bağımsız bir hikâye gibi okunabilecek 
bölümlerden oluşur. Nitekim “Mahur Beste Hakkında Behçet Bey’e Mektup” bölümü 
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daha sonra Birol Emil tarafından hazırlanan “Yaşadığım Gibi” başlıklı Tanpınar’ın 
makalelerinin derlendiği kitapta da yer almıştır. Bölümler bir bütün olarak 
okunduğunda, Behçet Bey ve çevresindekilerin hayatlarını anlatan, ayrı ayrı hayat 
hikâyelerinden oluşan büyük bir biyografi formundadır.   

Eserin bütün bölümlerinde tanrısal bir anlatıcı söz konusudur ve bütün her şey 
bu anlatıcının gözünden verilir. Zaman zaman kahramanının aklından geçenleri iç 
monolog tekniğiyle verse de, anlatıcı her şeyi bilen bir anlatıcı olarak ortadan hiç 
kaybolmaz. Anlatılan zamanın anlatım zamanından uzun olduğu birinci bölümde 
modern romanın bir özelliği olan geri dönüş tekniğiyle uzunca bir zaman dilimi, 
yatakta Behçet Bey’in uyanması ve tekrar uykuya dalmasına kadar süren beş on 
dakika kadarlık bir zaman süresini kapsar. Behçet Bey, Cavide ve Şerife Hanım’ın 
aynı evde geçinip geçinemeyeceklerini düşünürken, aynı zamanda ailenin kısa bir 
tarihi de verilmiş olmaktadır. Bu bölümde Tanpınar, diğer eserlerindeki mistik-
nostaljik zaman kavramına yeni bir simge ekler: Saat. Bilim ve teknolojide, özellikle 
fizik alanındaki gelişmelere paralel olarak, metropole dönüşen şehirler ve sonrasındaki 
I. Dünya savaşı sonrası Avrupa’da yeni bir zaman kavramı ortaya çıkar. Batı 
edebiyatında saat, “herşeyden önce sembol niteliğiyle yer almakta, kamu dünyasının, 
iş ve bilim hayatının günlük düzenin göstergesi olarak” (Aytaç, 1983: 50) karşımıza 
çıkmaktadır. Kapitalist düzenin zamanı insanın elinden alması ve insanın zaman ve 
düzen karşısındaki çaresizliğini sembolize eden saat, Rilke’den, Döblin’e kadar birçok 
Alman yazarın da kullandığı bir imgedir. Özellikle Döblin’in “Berlin Alexander 
Meydanı” başlıklı romanının kahramanı Franz Biberkopf, hapishane sonrası zamanın 
bir bölümünü elektronik aletlerin ve saatlerin tamiriyle geçirir. Romanda bu hem bir 
geçim kaynağı sağlarken aynı zamanda, büyük şehrin düzeni, insanlara sunduğu güç 
yaşamla mücadeleyi sembolize eden bir imgeye dönüşür. Rainer Maria Rilke’nin 
romanı “Ressam Malte’nin notları” başlıklı romanındaki ressam, “günlerinin ibresiz 
bir saat” (Aytaç:1983: 50) gibi olduğunu söyler. Thomas Mann’ın “Büyülü Dağ” 
başlıklı romanındaki başkahraman Castorp saatini sanatoryuma geldiği gün düşürür ve 
kırar Bu romanda Castorp’un sanatoryumda uzun süre kalacağını sembolize eder.  

Tanpınar da eserinde, özellikle birinci bölümde Batı kökenli saat imgesine geniş 
yer verir. Eserin hemen başında Behçet Bey’in “büyük saatin ayarını düzelteyim diye 
zembereğini” kırdığını öğreniyoruz Behçet Bey de, zamanının çoğunu saat tamiriyle 
ve saatler arasında geçirir. Ancak burada saat, karmaşık kent yaşamı veya yeni bir 
zaman algısından ziyade, toplumumuzun kültürüne uygun bir şekilde geçmişi 
sembolize ederek kullanılır:  

“Ve Behçet Bey hayatını hatıralarıyla beraber topladığı odada bütün 
gününü tamir ettiği saatlarla, ciltlediği kitaplar arasında, … geçiriyor ve gece 
oldu mu, mutlak bir ebediyet imaniyle içtimai mevki fikrini o kadar garip surette 
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birleştiren eski Mısır hükümdarlarının bütün zenginliklerini topladıkları 
mezarlarında ölüm uykularını uyumaları gibi, o da bu sevdiği eşya arasında, 
hangi zamanı saydıkları bilinmeyen bir yığın saat tıkırtısı içinde uyuyordu” 
(M.B.: S.16)*.  

Müzayedeleri anlatırken, müzayedede satılan parçalar için kullandığı “…zaman 
dışında kalmış yekpare uykularını uyumak için sahip değiştiriyordu” (s.18) 
cümlesindeki “zaman dışılık” tıpkı yukarıdaki örnekteki “hangi zamanı saydıkları 
bilinmeyen bir yığın saat” gibi, gizemli ve nostaljik bir zamanı işaret eder. Osmanlı 
imparatorluğu ve sonrasındaki Türkiye Cumhuriyeti’nde Batı örneğinde olduğu gibi, 
bir teknolojik veya sanayi devrimi yaşanmadığı için ve kapitalizmin henüz tam olarak 
insan hayatını belirlemediği bir yaşamda saat sembolü yerel kültüre uygun bir biçimde 
kullanılmıştır.  

Tanpınar’ın Batı romanından etkilendiği ve aldığı bir diğer konu baba-oğul 
ilişkisidir. Mahur Beste’nin kahramanı Behçet Bey’in babasıyla olan ilişkisi birinci 
bölümde kısmen, ikinci bölümde ise bölümün tamamında işlenir. Ancak göze çarpan 
en önemli durum, bölümün genelinde kafkaesk bir havanın olmasıdır.  

İlk bölümde Behçet Bey’in yan odada şarkı söyleyen babasına tamburuyla eşlik 
ederken duyduğu eziklik ve eksiklik duygusu veya babasının ona bakış açısı 
Kafka’nın baba-oğul ilişkisine benzerlikler sergiler. Behçet Bey’in babası İsmail 
Molla “Tahakkümlü tabiatiyle, nüfuzlu ve her tenkidin üstünde kalan şahsiyetiyle 
etrafındakilerin hemen hepsini farkında olmadan bir esir gibi kullananlardan, daha 
doğrusu, bir esir bağlılığını onlarda en tabii ruh haleti yapanlardandı” (M.B. s.34) 
şeklinde tanımlanır. Hatta bu güçlü duruş, İsmail Molla’nın kızını da çok etkiler ve 
kızı, babasıyla kocasını kıyasladığında onu küçük bulur. Kafka’nın “Babaya 
mektuplar”ında da baba, güçlü kuvvetli yapısı ve her şeye hâkim mizacı benzer bir 
şekilde verilir: “Buna karşılık sen güç, sağlık, afiyet, güçlü ses, konuşma yeteneğin, 
kendinden memnun oluşun, dünyaya hükmedişin, azmin, insanları tanıma yeteneğin, 
… ile tam bir gerçek Kafka’sın” (Kafka, s.1). Kafka, sadece bu mektuplarında değil, 
hikâyelerinde (özellikle Yargı ve Değişim) güçlü kuvvetli bir baba ve bunun 
karşısında, babası gibi olamamış, zayıf, yeteneksiz, başarısız olmaya mahkûm edilmiş 
oğul tablosu çizer. Babası karşısında Behçet Bey’in durumu da aynıdır. Behçet Bey’in 
tasviri çoğu zaman o kadar ileri gider ki, okuyucu Behçet Bey’i anlatıcının 
sözcükleriyle kafasında hep biçare, biçimsiz, pısırık biri olarak kurmaya başlar. 
Anlatıcı, baba karşısındaki zayıf çelimsiz çocuğu aynı zamanda kişiliksiz de bırakır: 
“Yaratılıştan zavallı doğan oğlu ise, daha ilk yaşlarından itibaren, bir nevi yarım 
Tanrı gibi baktığı bu güzel, cömert, zeki ve zaafsız babanın karşısında şahsiyetini bir 

* Bundan böyle ‘Mahur Beste’ romanından yapacağımız alıntıları M.B. olarak kısaltarak vereceğiz. 
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çırpıda silivermişti.” (M.B. s.14). Behçet Bey’i çok küçük, önemsiz ve çelimsiz hali, 
zavallığı o kadar çok vurgulanır ve yinelenir ki, okuyucu bazen Kemalettin Tuğcu’yu 
okuyormuş duygusuna kapılır. Bütün herkes tarafından horlanan, beğenilmeyen 
zavallı görünen, acınası Behçet Bey, Padişah Abdülhamid’in huzuruna çıktığında 
padişah bile bir bakışta Behçet Bey’i zavallı bulur:  

“Mesele halledilip Behçet bey gittikten sonra, Abdüllhamit gülerek başmabeyinciye: 
“bu ne garip adam, bunun adı nedir?” diye sormuş, başmabeyinci de : “İsmail Molla 
bey dainizin oğlu Behçet bey kulunuz” cevabını vermişti. Bu cevap üzerine Abdülhamit: 
“Ata Molla’nın kızıyla evlendirdiğimiz adam mı? Desene ki Molla’nın kızını yaktık…” 
demişti. (M.B. s. 69).  

Tanpınar’ın bu eserinde Kafka ile kıyaslayabileceğimiz bir başka nokta, 
örümcek benzetmesidir. Bilindiği gibi, Kafka’nın “Dönüşüm” başlıklı eserinde 
kahraman bir böceğe (bu genellikle örümcek olarak tanımlanır) dönüşür. Buradaki 
böcek sembolüyle, bir yandan kapitalist sisteme bir gönderme yapılırken, diğer 
taraftan eserin başkahramanın çevresinde de zavallı çaresiz bir şey olarak görüldüğü 
alegorik bir şekilde ifade edilir. Tanpınar, eserinde 4 ayrı yerde örümcek metaforunu 
kullanırken, aynı çaresizliği yansıtmaya çalışmıştır. Oğlunu tavan arasında cilt 
yaparken, mengene başında gördüğü an şu şekilde tasvir edilir: “…Molla bey oğlunu, 
bir insandan ziyade kendi ördüğü ağa takılmış çırpınan, büyük bir yaralı bir 
örümceğe benzetti” (M.B. s. 37) veya “evet o, hep o tavan arasındaki cilt 
mengenelerine eğilmiş büyük örümcekti” (M.B s. 42) ya da, “İsmail Molla olmasaydı 
Atiye’nin hayatı, çalışkan bir örümceğe benzeyen bu koca ile gerçekten dayanılmaz 
bir şey olurdu” (M.B s. 83). Buradaki örümcek benzetmeleri, Türk toplumunda veya 
edebiyatında pek kullanılmayan benzetmelerdir, yani örümceğin Türk toplumunda 
veya edebiyatında, tilkinin kurnazlığı gibi sterotipleşmiş bir anlamı yoktur. Ancak 
tavan arasıyla birleştirildiğinde, kıyıda köşede yaşayan birini tasvir etmede uygun bir 
simgeye dönüşür, ama örümceğin zavallılık bildirme gibi bir anlamı yoktur. Buradaki 
benzetme, biraz zorlama bir benzetmeyi çağrıştırmaktadır. Bir diğer yerde örümcek 
benzetmesi bu sefer, İsmail Molla’nın dönürü Ata Molla için kullanılır. Ancak burada 
durum farklıdır. Ata Molla tanımlanırken şu cümleler kullanılır:  

“Ata Molla bunun tam aksine idi: kapalıdan, gizliden, sürünen ve 
süründüğü yerden karşısındakini birdenbire ısırandan hoşlanırdı. Yedi sekiz 
kuşağını sayabileceği dedeleri gibi yaratılıştan dolapçı, esrarlı ve zalimdi. Bir 
örümcek gibi, olduğu yerde ağını örerek avını beklemeyi sever, açıkta, güneş 
altında adeta rahatsız olurdu” (M.B s. 49).  

Burada yapılan benzetme, örümceğin özelliklerini tamamen yansıttığı için 
uygun bir benzetme olarak adlandırılabilir. Behçet Bey ile Kafka’nın “Yargı” başlıklı 
hikâyesindeki kahraman Georg ile başka bir ortak noktaları, her ikisinin de babalarını 
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çok sevmeleri, ancak iletişim kuramamalarıdır. Her ikisinin de babası çocuklarını bir 
hiç gibi düşünürken, Georg, bunun sonucu intihar eder, ama Behçet Bey, sessiz 
hayatını sürdürür.  

Tanpınar’ın Batı filozof ve bilim adamlarını takip ettiğini kendi yazılarından 
biliyoruz. Bu eserinde özellikle Freud etkisini açıkça görmek mümkündür. Özellikle 
sayfa 8.deki rüyanın işleyiş biçimini açıklaması ve Behçet Bey’in dadısı ve annesini 
taklit etmeye çalışması Freud’un yansıması olarak okunabilir: “O, daha çok, haremde, 
annesi ve dadısıyla büyümüş, babasının hoşuna gittiğini sanarak onların sönük ve 
biçare görüşlerini olduğu gibi benimsemişti” (M.B. s. 35). Freud’un bir başka etkisi, 
yüzyılın başında psikanalizde önemli bir konu haline gelen androjinlik kavramıdır. 
Kadın ve erkeğin özelliklerini birleştiren bir özellik anlamında kullanılan androjinlik, 
kültürümüze yabancı bir kavramdır. Erkeğin güçlü tanımlandığı bir kültür içerisinde 
kadınsı özellikleri barındıran, bir zayıflığa işaret eden bu kavram Tanpınar’ın eserinde 
merhamet sahnesinde karşımıza çıkar: “Bu bakış, kendisine “babacığım, bunu ben de 
biliyorum, böyle doğdum” demiyor muydu? İşte bunu anlamasıydı ki Molla’nın 
kalbini ilk defa olarak burkmuştu. Son zerresine kadar erkek olan bu mağrur 
yaratılışta, bu gece, o eski ve ezeli kadın, tabiatın büyük aslı birdenbire bir yara gibi 
kanamıştı” (M.B. s. 39). İsmail Molla, sadece bedensel ve zihinsel üstünlük ile değil, 
toplumumuzda kabul gören erkek imgesiyle birlikte tasvir edilmektedir. Bu erkek 
tipinin en büyük özellikleri olarak İsmail Bey’in sergilediği “levent, atılgan, uçarı, 
çapkın ve gerçekten efendi” bir hayatı (M.B. s.36) olmasıdır. Annesinin Behçet Bey’i 
övmeye çalıştığı “A, vallahi, eminim bütün Emirgan önünde soyunsa, Behçet şöyle 
yüzünü çevirmez, bir kadın görünce gül gibi kızarır” (M.B. s. 35) cinsinden cümleler 
İsmail Molla’yı çileden çıkararak, bu tür cümlelere “eğer doğru ise, Allah sizin de 
onunda belanızı versin” şeklide cevap verir. Bu özelliğinden dolayı oğlunun erkek 
özellikleri göstermediğini düşünen İsmail Mollanın oğluna karşı olan nefreti daha da 
artır. (Burada İsmail Molla’nın kadınları “mahlûk” veya ahmak” olarak gördüğünü 
hatırlatmak isteriz (M.B. s.86). Görevli olarak bulunduğu Hicaz’dan oğluna yazdığı 
mektuplarda, hayatını değiştirerek, Beyoğlu akşamlarına gitmesini öneren, bunu 
erkekliğin bir özelliği olarak gören yine İsmail Molla’dır.  

Tanpınar’ın eserinin ilk iki bölümünden sonra, Behçet Bey’in adı diğer 
bölümlerde nadir geçer. Tanpınar, Behçet Bey ve Babası İsmail Molla’nın hayatına 
giren şahsiyetlerin hayatlarına eğilirken, romanın havası değişir ve tarihsel romana 
doğru bir eğilim görülür. Cibali yangınından Ali Suavi olayına kadar o dönemin 
olayları arka planları ile anlatılır. Ali Suavi olayı, Suavi olarak anılırken, olan bitenler 
olayın içindeki Sabri hocanın gözünden değil, anlatıcının gözünden aktarılır. Sabri 
hoca’ya ayrılan 17 sayfa, onun İsmail Molla ile olan ilişkisi ile birleştirilir ve romana 
entegre edilir. Ülkenin içinde bulunduğu durum, her iki mollanın gözüyle anlatılırken, 
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eser tam bir tarih romanına dönüşür. Osmanlının içine düştüğü durumdan 
kurtulmasının yolları tartışılır.  

Tanpınar’ın eserinde metinlerarasılık kuramı içinde yer alabilecek bir başka 
özellik son bölümde karşımıza çıkar: Sayfa 147’de Sezar, Sayfa 185’de Molier’in 
kahramanı Scapin anılırken, sayfa 189 da, Şeyh Galib’in adı verilerek, ondan bir mısra 
aktarılır.  

Mahur Beste üzerine metinlerarasılık bağlamında anılabilecek bir başka konu, 
eserin sonunda yer alan, daha sonraları Tanpınar’ın deneme derlemesi içinde de yer 
alan “Mahur Beste hakkında Behçet Bey’e mektup” bölümüdür. Bölüm, yüzyılın 
başında değişen, yeni formlar arayışı içinde olan Batı romanının bir karakteristiği olan, 
eserin kurgusallığını vurgulayan ve yabancılaştırma etkisi sağlayan cümle ya da 
bölümlere benzer özellikler gösterir. Kahramanı Behçet Bey’e yazdığı mektupta, 
Tanpınar, kendisinin roman yazmadığını belirtirken, metafiksiyon olarak 
adlandırabileceğimiz bir yazım tarzına ulaşır: “Hem nerden ve kim benim roman 
yazdığımı size söyledi? Ben sizin hayatınızı yazıyorum. Roman ayrı bir şey” diyen 
Tanpınar ile “Babil tarzı sürgün” (Babylonische Wandrung) başlıklı eserinde 
kahramanına kaderini değiştirmesini söyleyen Döblin’in sesi aynı sestir (Bkz. Zengin, 
2016: 55-56). Diğer taraftan bu bölümde Bergson, Freud, Nodier gibi isimler 
anılırken, Türkiye’de okurlar tarafından çok tanınmayan, Alman romantik yazar E.T.A 
Hoffman gibi yazarların eserlerine de gönderme yapılır. Bu son bölüm, mektup 
biçiminde yazılırken, kurmaca dünya ile gerçek dünya arasında bir bağ yaratılmış, 
böylelikle Batı düşünce dünyasına ve edebiyatına göndermeler yaparak (örneğin 
Freud’dan hareketle sanatçı ile patalojik insanı karşılaştırması) Tanpınar, kendisine 
felsefeye yaklaşan düşüncelerini ifade etme imkânı yaratmıştır. Tanzimattan bu yana 
yaşanan değişiklikler karşısındaki toplumun manzarasını Behçet Bey vasıtasıyla 
aktardığını belirten Tanpınar, bir bakıma tarihsel roman yazma eğilimini de belli 
etmektedir.  

Metinlerarasılığın tanımı içerisinde görülen başka tür veya sanatlardan yapılan 
aktarma veya topografik öykünmeler için Tanpınar’ın eseri örnek gösterilebilir. Esere 
adını veren “Mahur” makamı, aynı zamanda eserin ritmini belirler ve kahramanların 
talihlerinin değiştiği, bir inişe geçtiği durumu sembolize eder.  

Sonuç: 

Çalışmamızın giriş bölümünde metinlerarasılığın en büyük özelliklerinden 
birinin yazarın diğer metinlerle bağlantıyı bilerek isteyerek, bunu hedef alarak yapmış 
olması gerektiğini söylemiştik. Burada ele aldığımız Tanpınar’ın “Mahur Beste” 
başlıklı romanında aslında bunun bilinçli yapıldığı kanısına varabiliriz. Yukarda 
gösterdiğimiz gibi, Tanpınar, neden Türk romanı olmadığı şeklindeki soruya cevaben 
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yazdığı makalesinde, metinler arası ilişkilerin kaçınılmaz bir sonuç olduğunu 
vurgulamıştır. Buradan hareketle, makalenin 1936’da, kitabın ise ilk kez 1944’de 
yayınlanmaya başladığını düşünürsek, Tanpınar’ın bu makaledeki düşüncelerini 
uygulamaya çalıştığı bir eser olarak görebiliriz. Diğer taraftan, bir Türk romanının 
olmamasının nedenlerinden biri olarak ileri sürülen, toplumsal yaşamın kısırlığı 
konusu da Tanpınar’ın katılmadığı bir konudur. Tanpınar, hayatımızın roman için 
elverişli olduğunu ispatlarcasına, “realitenin” insanın ta kendisi olduğu düşüncesinden 
hareketle, Behçet Bey’in hikâyesini kaleme aldığı düşünülebilir. Eserde kullanılan 
Batı romanına özgü konu ve motifler, her ne kadar Tanzimattan başlayarak, 
cumhuriyet döneminde hızlanan dönüşüme rağmen ithal ve oturmamış görünmektedir. 
Çünkü toplumumuz henüz Batı tarzı bir toplumsal değişim yaşamamıştır. Tanpınar’ın, 
aldığı bazı sembolleri ve konuları topluma uygun işlemeye çalıştığı çabaları gözden 
kaçmamaktadır. Ancak yine de bu sembol veya motifler, metinlerarasılık kuramında 
göstermeye çalıştığımız yeni bir anlam üretme aşamasını yaşamazlar.  
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ÖZET 
Dil, edebiyat, sinema, mimari ve resim gibi birçok farklı alanda uygulama alanı bulan 
göstergebilim, öne sürdüğü kuramsal yaklaşımları ve dilbilim yöntemleriyle metin 
çözümlemelerine farklı bakış açıları ortaya koymuştur. Metin incelemelerine işlevsel açıdan 
yaklaşan göstergebilim anlamın metinde nasıl oluşturulduğunu ve aktarıldığını inceler. Bu 
çalışmada, Muhsine Helimoğlu Yavuz’un masallar seçkisinde yer alan “Şato” adlı masalının 
göstergebilimin sunduğu araçlarla derinden yüzeye çözümlenmesi amaçlanmıştır. Yazınsal 
göstergebilimin çözümleme yöntemi olarak masal metni belirli kesitlere ayrılmış ve sonrasında 
bu kesitler söylemsel, anlatısal ve mantıksal-anlamsal düzeylerde çözümlenerek metnin derin 
yapısına ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada öznel değerlendirmelerin göstergebilim 
aracılığıyla nesnel duruma getirilmek suretiyle metnin katmanları ortaya konmuş ve 
göstergebilimin metin çözümlemelerinde kullanılabilir olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, göstergebilimsel çözümleme, eyleyenler modeli, masal, 
anlam 

SEMIOTICAL ANALYSIS OF TALE NAMED AS “THE CASTLE” 

ABSTRACT 

Semiotics, which can find the many different areas of applications such as language, literature, 
theater, architecture-has revealed different perspectives by putting forward theoretical 
approaches to text analysis methods of linguistics. Semiotics deals with text analysis in terms 
of functional approaches and examines how the meaning is created in the text and how it is 
transmitted. In this study, a tale called "The Castle" -which is located in the selection of 
Muhsine Helimoğlu YavuzTales- is aimed to analyze in terms of semiotics. Firstly, the text 
will be divided into specific sections and then by analyzing these sections in discursive, 
narrative and logical-semantic levels, the deep structure of the decoded text will be tried to 
reach. 

Key Words:Semiology, semiological analysis, actants model, tale. 

GİRİŞ 

Göstergebilim kuramı dilbilim temeline dayalı bir metin çözümleme yöntemidir 
ve temelini dilbilim, bilgi kuramı ve antropoloji alanlarının verilerinden oluşturur. 
Anlamdan çok anlamlandırmayı temel alan göstergebilim, “gösterge dizgelerinin 
işleyişini bilimsel bir yöntemle” (Rıfat, 1992: 12) inceleyen bir bilim dalıdır. Özgül 
nitelikleri ve işlevleri ne olursa olsun her nesne ve her olgu aynı zamanda bir gösterge 
niteliği taşır ve insanlar etrafını saran göstergeler evreninde yaşar. Bu bakımdan 
göstergebilimin sorunu “dünyanın ve insanın anlamı sorunu” olarak belirtilebilir (bkz. 
Yücel, 2005: 127-128). Yapısal dilbilim, halkbilim ve söylenbilim incelemelerinden 
yola çıkan Greimas için göstergebilimintemel konusu anlamdır. Bu anlamda, 
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Greimasçı göstergebilim anlamlama ve çözümleme yolunda bir yöntem olmaya 
çalışmış ve en fazla etkinliği yazınsal alanda vermeye çalışmıştır. Göstergebilim, her 
türlü anlatıya karşı bir bakış açısı kazandırır. Anlatının kendi içinde bağıntılarını 
ortaya koyarak metni yeniden yapılandırır ve metnin üretim sürecini saptamaya çalışır.  

1.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı göstergebilimsel bir çözümleme modelinin “masal 
çözümlemesinde nasıl işleyeceğini ortaya” koymaktır.   

1.2. Yöntem 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemine göre 
yapılandırılmıştır. 

1.2.1. Verilerin Elde Edilmesi: Çalışmanın verisini Muhsine Helimoğlu 
Yavuz’un “Masallar ve Eğitsel İşlevleri” eserinde yer alan “Şato” adlı masal 
oluşturmaktadır. Bu masal, Yavuz’un eseri içinderlemiş olduğu 90 masaldan 
biridir.16Metnin başlangıç cümlesinde mış’lı anlatım kullanılmıştır. Olağanüstü olay 
ve kahramanlara yer verilmesi, kahramanların iyiler-kötüler olarak iki kutba ayrılması, 
anlatısal ve söylemselözelliklerin bir arada kullanılması bu metnin masal olduğunu 
kanıtlar niteliktedir (bkz. İşeri, 2000: 13). Dışöyküsel anlatımın söz konusu olduğu bu 
masalda, anlatıcı olayları dışardan gözlemleyen bir aktarıcı durumundadır (bkz. Yücel, 
1993: 30). Masalların özelliklerinden biri olan edebi sanat kullanımı yine bu 
masalımızda görülmektedir: Yer demir gök bakır olmak, gök gürlemesine benzeyen 
bir kahkaha atmak gibi. 

1.2.2. Verilerin Çözümlemesi: Çalışmada masal metnindeki gösterge dizeleri, 
yüzeyden derine doğru çözümlenmiştir. Kuram doğrultusunda ilk olarak anlatım 
düzlemi kesitlenerek söylemsel düzey irdelenmiş; kişi, zaman ve uzam belirlenmiştir. 
Metin, eyleyenler ve anlatı izlenceleri açısından incelenerek metnin anlamsal-
mantıksal düzlemi olan temel yapı ortaya konmuştur.  

2. ÜRETİCİ SÜREÇ VE GREİMAS’IN EYLEYENLER MODELİ:  

Göstergebilim kuramı üretici sürecin yüzey yapıdan derin yapıya doğru üç ayrı 
katmandan oluştuğunu belirtmektedir: Söylemsel düzey, anlatısal düzey, mantıksal-
anlamsal düzey(temel yapı) (bkz. İşeri, 2013: 159).Eyleyenler modeli, anlatısal 
düzeyde metnin çözümlenmesini etkileyen göstergebilimsel modellerden biridir. 
Anlatılar, çok değişik biçimde gerçekleşse de anlatı olayları aynı eyleyenler 
çevresinde gelişir (bkz. Rıfat, 1992: 73). Greimas’ın kuramına göre her metinde 
anlatıyı oluşturan Özne-Nesne-Gönderen-Gönderilen-Yardımcı ve Engelleyici olmak 

1Kesitler makale sonunda yer alan öykü üzerinde işaretlenmiştir. 
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üzere altı eyleyen vardır (bkz. Kuzu, 2004: 40). Bunlardan ilk dördü birçok anlatıda 
yer alır. Eyleyensel düzenekte, özne ve nesne olmak üzere en az iki eyleyenin 
bulunması zorunludur. Eyleyenler modeli Özne’nin ulaşmayı amaçladığı ve Gönderen 
ile Gönderilen arasında bir iletişim birimi olarak konumlanan nesne çerçevesinde 
odaklanır. (Rıfat, 1992: 74)Greimas bunu şu biçimde şemalaştırır: (bkz. Kıran-Kıran 
2007:148-170). 

 

 

 

 

 

3. METNİN ÇÖZÜMLENMESİ:  

Söylemsel düzeyde yapılan metnin çözümlemesi, yüzeysel düzeyin düzenlenişi 
ve yeniden yapılandırmasıdır. Bu durumda söylem çözümlemesi metindeki yapının 
anlamsal oluşum sürecini anlamamızı sağlar. 

3.1. SÖYLEMSEL DÜZEY 

Söylemsel düzey, metnin kişilerinintemel yapıdaki gücül yapılarının belirmesi 
ve görevi üstelenmesi demektir. Buna göre kişi, süre ve uzam söylem yapısı içerisinde 
değerlendirilir. Göstergebilim kuramına göre bir metnin yüzey yapısında bulunan 
dilsel belirleyiciler aracılığıyla metnin kişileri, zamanı ve yeri belirlenebilmektedir 
(bkz, İşeri, 2010: 218).  

Bu masal metninde, kahramanları sırasıyla “kötü kalpli cadı”, “yoksul bir 
kadın” ve “kocası” gibi genel tiplemeler oluşturur. Masalda “Deniz” ve “Gül” 
ismindeki iki kız çocuğu özel olarak adlandırılarak iki tip belirlemesi yapılmıştır. Bir 
gerçeküstü kahraman olan “cadı”, sadece cins ismiyle zikredilmiştir. Zamansal 
göstergeler metnin türüne özgü olarak belirsiz bir zamana işaret eder: “Evvel zaman”, 
“günlerden bir gün”, “aradan bir zaman geçtikten sonra”gibi. Masaldaki zaman 
anlayışı zaman-üstü bir ifade ile şekillenir. Metindeki belirli ve nesnel zaman 
göstergeleri ise, “ertesi gün”, “iki gün üst üste” sözceleriyle belirtilebilir. Masaldaki 
uzam, bir şato ve kasabadan oluşur. Ancak olayın hangi kasabada, hangi dönemde, 
hangi ülkede geçtiğine dair çok net bilgilere yer verilmez. Yüzey yapıda 
göstergelerarası uzamsal boyutta kurulan karşıtlıklar şu şekilde belirtilir:  

Kapsayan Uzam (Kasaba): Açık-küçük-yatay-özgürlük-güvenli-esenlikli-
yoksulluk. 
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Kapsanan Uzam (Şato): Kapalı-büyük-dikey-esaret-tehlikeli-esenliksiz-
zenginlik. 

3.2. ANLATISAL DÜZEY (ANLATI İZLENCESİ): 

Anlatı izlencesinin ortaya çıkarıldığı bölümdür. Temel yapının eyleyenler ve 
eyleyenleri üstlenen kişilerin belirdiği ve bir plan dahilinde eylemin gerçekleştiği ya 
da gerçekleşmediği bölümdür. Görevi alma, görevi ifa etme ya da edememe, ödül-ceza 
ya da başka bir uygulama için başa dönme, eksiklikleri giderme,  tekrar eyleme geçme 
vb. anlatı izlencesinde yer alır.Herhangi bir özneyi etkileyen bir durum değişimi 
gerektiren anlatı izlencesi dört evreden oluşur: Eyletim / Edinç / Edim / Yaptırım (bkz. 
İşeri, 2008: 15). 

Greimas’ın Eyleyenler Modeli’ne göre bu masalda 6 özne, 2 nesne 
belirlenir:Ö1-Koca  (Baba) (Yrd-Eng), Ö2- Cadı, Ö3- Hasta kadın, Ö4-Gül (kız evlat), 
Ö5-ihtiyar komşu (engelleyici), Ö6-Aksakallı dede (yardımcı), N1-Meyve, N2- Deniz 
(kız kardeş). Yardımcı Özneler: Ö1 ve Ö6. Yardımcı öznelerinin her ikisi de Ö4 ün 
uzamda yer değiştirmesini sağlar. Ö6’nın ortaya çıkış yeri rüyadır. Dış görüntüsü 
“aksakallı” olarak betimlenmiş ve “bilgelik” özelliği vurgulanmıştır.  

Barthes’a göre(1993: 97),“kesit aralarında bir dayanışma bağıntısı bulunan 
mantıksal bir çekirdekler dizisidir” ve kesitleme işlemi keyfi olarak 
yapılabilir.Kesitleme her ne kadar keyfilik içerse de metnin anlam kavşaklarına dikkat 
edilmelidir. Bu anlamda metne katılan kişi, nesne zaman, mekan gibi yazınsal ögeler 
temel alınır ve birinin varlığı ya da yokluğuna göre kesitlemeler yapılır. “Şato” adlı 
masal metni, göstergebilmsel çözümleme için yüzey yapıda kişi-süre-uzam açısından 
6 kesite ayrılabilir.  

1. KESİT (Başlangıç durumu/Uzamsal-zamansal tanım):“Evvel zaman 
içinde” ile başlar ve “…yola çıkıp şatoya varmış” ile biter. Bu kesitte masalın olay 
örgüsünü hazırlayan ve uzam-zaman açısından ilk belirlemelerini yapan başlangıç 
durumu aktarılır. Başlangıç durumunda kendi içinde bütünlük gösteren bir olay vardır. 
Buna göre yoksul bir kadın hastalanınca kocasından meyve ister. Yoksulluktan 
karısına meyve alamayan adam, çaresiz kalınca komşulardan yardım ister. 
Komşulardan biri adama cadının şatosunda her türlü meyveyi bulabileceğini söyler ve 
bunun üzerine adam şatoya varmak üzere yola çıkar. Bu kesit eyleyenler şemasında şu 
şekilde gösterilebilir: 
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Gönderen                   Nesne             Gönderilen 

Karısı   Meyve (Elma)           Kar 

                                 Yaşlı Kadın  

Yardımcı                 Özne              Engelleyici 

İyi niyet, ihtiyar komşu           Adam         Gidip dönememe korkusu 

Bu kesitteki birincil özne yoksul adamdır. Ö1 edim öznesi, Ö3 ise gönderen 
özne olarak tanımlanabilir. Gönderici (karısı), özneye (adam) hangi nesneye (meyve) 
gereksinimi olduğunu iletir. Başlangıçta Ö1’in nesneyi elde etmek için yeterince gücü 
ve bilgisi yoktur. Ancak sonrasında Ö1, nesnenin alıcısına ulaşmasını o kadar çok ister 
ki ihtiyar komşudan yardım alarak bilgilenir. Adamın, meyveyi karısına ulaştırmayı 
isteği ve bu istek doğrultusunda gerekli bilgi ve gücü topladığı bu kesit, isteyim 
eksenini oluşturmaktadır. Bu kesitte, öznenin gidip dönememe korkusu söz 
konusudur. Bu yüzden de nesneye ulaşma eylemi gerçekleşememektedir. 

2. KESİT: (Sözleşmenin yapıldığı öznenin anlatıya katılması/Karşıt 
öznenin ilk kez ortaya çıkışı): Adamın şatoya ulaşmasıyla ve anlatıya yeni bir 
öznenin katılmasıyla ikinci kesit başlar. Ö2 ile belirtilen bu yeni özne “cadı”dır. Cadı 
kendi anlatı izlencesini gerçekleştirebilmek için kafasında kurnaz bir plan tasarlar. Ö2 
(cadı), Ö1 (adam) ile iletişime geçer ve iki elmaya karşılık kendi isteğini şöyle dile 
getirir: “Tamam, sana iki tane elma vereceğim. Bunlardan birisini sen ye, birisini de 
karın yesin. Bu elmaları yedikten sonra iki çocuğunuz olacak. Bunlardan birini getirip 
şatoya bırakacaksın. Eğer bırakmazsan başına büyük belalar gelecek, haberin olsun”. 
Bu sözleşme tümcesi edim eksenini oluşturur. Bu eksende adam sırf karısına meyve 
götürebilmek için cadının isteğini kabul etmek zorunda kalır ve elmayı hasta karısına 
götürür. Sonuçta özne, karşıt özne ile yaptığı sözleşme sonucu nesneye ulaşır. Bu 
kesitin Ö1 açısından anlatısal sözdizimi şu şekilde çıkarılabilir:  

Gönderen             Nesne             Gönderilen 

Adam              Meyve (Elma)       Karısı 

 

Yardımcı            Özne              Engelleyici 

------                Adam                -------- 
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     Aİ= (Ö1)                (Ö1UN)          (Ö1∩N) 

3. KESİT: (Olay örgüsünün düğümlenmesi-Karşıt öznenin 
aldatması):“Aradan bir zaman geçtikten sonra, çok güzel iki kız çocukları doğmuş” 
ile başlayan bu kesit, “aman adam sen de, şimdi nereden elma bulup da götüreceksin" 
diyerek olanları anlamazlıktan gelen kadın ile sonlanır. Karşıt özne, aldatıcı bir 
anlaşmayla elma karşılığında doğacak kızlarından birini kendine verme konusunda 
adamı aldatır. Burada özne aldanır ve karşıt öznenin istediğini yapmaya zorlanır. Cadı, 
“bana verdiğin sözü ne çabuk unuttun, çocuklardan birisini hemen şatoya getirip 
bırak" diyerek, özneyi her gece rüyasında rahatsız etmeye başlar. 

4. KESİT: Bu kesit kendi içinde iki bölüme ayrılabilir.4a. Ö1’in kızlarını 
aldatması ve karar aşaması: “Karısından anlayış göremeyen adam” ile başlayan ve 
“Deniz'i götürmeye karar vermiş” ile biten bölümdür. Adam, büyükannelerine 
gideceklerini söyleyerek kızlarını kandırmış ve yolda da Deniz’i cadıyı vermeye karar 
vermiştir. 4b.Ö1’in Edim Aşaması-kötülük: “Şatoya gidip cadıyı gören Deniz” ile 
başlayıp “babası (…)oraya gidemeyeceğini söyleyerek, onu aldatmış” ile biten 
bölümdür. Cadıyla yaptığı sözleşmeye uymak zorunda olan Ö1, kızlarından  “Deniz’i 
cadıya bırakır. Bu kesit, adamın sözünü tutma edimini gerçekleştirdiği 
kesittir.Adamın, kızını şatoya bırakmasıyla cadının kötülük edimi gerçekleşmiş olur. 
Yine bu kesitte, Deniz’in cadıya teslim edilişinden sonraki süreç anlatılır. “Ondan 
sonraki günlerde, Gül rüyasında hep kız kardeşi Deniz'i görüp, onun sıkıntı içinde 
olduğunu anlamış ve yanına gitmek istemiş” sözcesinden de anlaşılacağı üzere Gül’ün 
kardeşine kavuşma edimine yönelik davranışları ortaya çıkar. Ancak adam, onun çok 
uzakta olduğunu söyleyerek Ö4’ü kandırır. Bu da bize dördüncü kesitte Ö1’in 
engelleyici özneye dönüştüğünü gösterir. Bu aşamaya kadar Ö4’ün kardeşini bulma 
isteği vardır fakat bunu yapacak bilgisi ve gücü yoktur. 

5. KESİT (Ö4’ün mücadelesi):“Günler böyle geçip giderken” ile başlayan ve 
"şatoya beraber gideriz" ilebiten bölümdür. Bu kesitte, birincil özne olan adamın (Ö1) 
yerini Gül (Ö4) alır. Engelleyici öznenin (adam) yanı sıra bu kesitte yeni bir yardımcı 
özne belirir. Bir rüya anında beliren aksakallı ihtiyar Ö4’e kardeşini nasıl kurtaracağı 
hakkında gerekli bilgiyi verir. Yardımcı özne tarafından bilgilendirilen Ö4, nihayet 
kardeşini kurtarma edimini gerçekleştirmek ister ancak bu sefer de küçük bir çocuk 
olduğu için yeterli gücü yoktur. Bu durumda Ö4’ün “şatoya gidip kardeşini kurtarma” 
edimi tamamlanamaz ve bu eksikliği gidermek için Ö4, tekrar anne ve babasına 
kardeşinin yanına gitme isteğini söyler. Fakat onlar yine izin vermez. Bunun üzerine 
Ö4, başka bir edim gerçekleştirir ve “ihtiyar komşu kadına rüyasını anlatır” ve ondan 
yardım ister. Ancak yine olumsuz cevap alır ve edimi yarım kalır. Görüldüğü gibi bu 
kesitin birinci öznesini oluşturan Ö4,  güç eksikliğini gidermeye çalışmak için 
yılmadan mücadele eder. Bu kesit, eyleyenler şemasında şöyle gösterilebilir: 
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Gönderen    Nesne Gönderilen 

 Gül                           Şato                       Deniz 

 

Yardımcı                Özne 4              Engelleyici 

(Aksakallı ihtiyar, rüya )     Gül (Kız )        Adam ve karısı (anne-baba)  

İhtiyar komşu 

Aranan nesnenin bulunduğu uzam karşıt öznenin yaşadığı sihirli şatodur. 
Nitekim Ö4, kardeşini kurtarmak için sürekli şatoya gitmek ister ve bunun için 
mücadele eder. Bu nedenle de eyleyenler şemasında nesne kısmına “şato” yazılmıştır.    
Aİ= (Ö4)           (Ö4UN) 

6. KESİT (Sonuç durumu):Bu kesit, “ertesi sabah da erkenden yola çıkan 
baba-kız şatoya varmışlar” ile başlayan ve“onlar ermiş muradına biz çıkalım 
kerevetine…” tümcesi ile biten bölümdür.Ö4, babasına yalvararak onu şatoya gitmeye 
ikna eder. Ö1 (baba), Ö4’ün “güç” eksikliğini giderir ve onun nesnesine ulaşmasına 
yardımcı olur. Bu bağlamda beşinci kesitte engelleyici olan Ö1’in, bu kesitte yardımcı 
özneye dönüştüğü söylenebilir. Bu kesitte birincil özne Gül (Ö4); karşıt özne ise 
cadıdır. Beşinci kesitte güçten yoksun olan Ö4, altıncı kesitte Ö1’in de yardımıyla bu 
gücü elde eder. Kardeşini cadının şatosundan kurtarır ve bu şekilde anlatı izlencesini 
başarıyla tamamlanır. Özetle,altıncıkesitte sonuç durumu gerçekleşir ve Ö4 izlencesini 
tamamlayarak mutlu sona ulaşır. Bu kesit, eyleyenler şemasında şu şekilde 
gösterilebilir: 

Gönderen                 Nesne                Gönderilen 

 Gül         Deniz (kardeşini kurtarmak)     Aile 

 

 

Yardımcı                Özne 4                   Engelleyici  

adam                    Gül (Kız )                           cadı 

5. kesitte nesnesiyle ayrışık olan Ö4, 6. kesit sonunda nesnesiyle bağlaşık hale 
gelir: 

 Aİ=    (Ö4UN)                 (Ö∩N)          (Gül U Kız kardeşi) 
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Bu kesit anlatının en önemli dönüşümünü içerir. Karşıt özne ikinci kez ortaya 
çıkar ancak bu sefer Ö4 ile çatışma edimi gerçekleşir. Bunun sonucunda karşıt özne 
yenik düşer; Ö4 zafer kazanır. Akıllılığı ile cadıyı öldüren Gül, “sihrin bozulması” ve 
“şatonun çökmesi”ne neden olarak hikâyede bir dönüşüm gerçekleştirir. Başlangıçtaki 
eksiklik ve kötülük giderildiğinden esenliksiz uzam, esenlikli uzama dönüşür.  Bir 
başka dönüşüm, Ö4 kahramanı ile ilgilidir. Ö4, gerekli istek-bilgi ve güçle aranılan 
nesneye ulaşmış ve sonunda gerçek bir özneye dönüşmüştür. Diğer özneler açısından 
da bir dönüşüm söz konudur. Ö4’ün kardeşini kurtarması ile aile birliği sağlanmış ve 
aile mutluluğa ulaşmıştır.  

Bu masalda her ne kadar özne nesnesine cadı tarafından aldatılarak ulaşsa da 
bunun karşılığında kızlarından birini kaybetmiştir. Böylece bu masal metni, biri 
olumsuz diğeri olumlu biten iki anlatı izlencesinden oluşmuştur.  I- Baba kızını cadıya 
bırakır, II- Kızkardeşi bu kızı kurtarır. Birinci anlatı izlencesinde kötülük tam olarak 
giderilememiştir. Bu nedenle de yeni bir masala değil yeni bir kesite yol açan yeni bir 
eksiklik (nesne) belirtilerek ikinci bir anlatı izlencesi oluşturulmuştur.17Anlatı 
izlencesi “başlangıç durumu (eyletim)”, “edinç”, “edim” ve “bitiş durumu (yaptırım)” 
olmak üzere toplam dört evreden meydana gelir.  

3.3. TEMEL YAPI: 

Bu evre anlam evreninin en derin düzeyini oluşturur. Temel yapı aşamasında, 
temel sözdizimin gerçekleşmesini sağlayan ilişkiler belirlenir ve aralarındaki 
dönüşümün nasıl gerçekleştiği araştırılır. Bunu gerçekleştirmek için de 
göstergebilimsel dörtgene başvurulur.Göstergebilimsel dörtgen metnin temel ve soyut 
yapısının yüzeydeki ilişkilerin temellendiği en derin yapıdır. Her bir durum karşıtlık 
içerir ve ara yönlerde çelişkinlik bağıntısı kurulur.   

Masal temel anlamda ekonomik bir ileti taşır. Gerçek yaşamda hayati önem 
taşıyan bir sorun yani ekonomik sorun dile getirilir. Yoksul bir ailenin çocuklarından 
biri,  şatodaki cadıya esir olarak verilip karşılığında maddi çıkar sağlanır. Ekonomik 
güçlük nedeniyle meyve alamayan bir aile parçalanır ama sonunda mutlu sona ulaşılır. 
Yine bu masal “aile bütünlüğünü” korumak için savaş veren bir kardeşi konu edinerek 
“kardeş sevgisi” izleğini iletir.Özne, kardeşini cadıdan kurtarmak için pek çok zorluğu 
göze alır. 

Bu masal derin yapıda “zenginlik/yoksulluk” karşıtlığı üzerine kurulmuştur. 
Yoksulluğun olduğu yerde etik değerler iflas eder ve adam cadının bahçesinden meyve 
çalmaya teşebbüs eder. Bu noktada derin yapıdan “yoksul kaldığı zaman insan her 

2Anlatı izlenceleri, makale sonunda yer alanbir tablo ile belirtilmiştir. 
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yola başvurur” iletisi çıkarılabilir.Masaldaki “zenginlik/yoksulluk” karşıtlığı 
göstergebilimsel dörtgende şöyle belirtilebilir: 

 

.                                  Ekonomik güç 
/zenginlik/ /yoksulluk/ 
cadıaile  
Refah içinde yaşama, güçhırsızlık teşebbüsü 
 /yoksul olmama/    /zengin olmama/ 

Ekonomik gücü olmayan 

Zenginlik/yoksulluk göstergeleri şu şekilde ifade edilmiştir:  

/yoksulluk/=”küçük kasaba”, “yer demir gök bakır”, “çaresiz”, “yoksul bir 
kadın”, “hasta”, sızlanmak, çalmak. /zenginlik/= “zengin”,” büyük şato”, “her türlü 
meyve şatonun bahçesinde var”, “meyve bahçesi”, “mis gibi meyve kokuları. Tüm 
masallarda olduğu gibi bu masalda da iyiliğin kötülüğü yenmesine yer verilir. İyi 
insanlar, kötü cadıyı yok eder ve kurtulurlar.        

Bu masaldaderin yapıyı oluşturan öğelerden biri desembolik dildir. Bu dilin 
çözümlenmesinde yine göstergebilimden yararlanılır. Masalda görülen “sihir” unsuru 
toplumun inanç sitemini yansıtan en önemli ortak sembollerdendir. Yüzyıllardır Türk 
toplumu sihir ve büyüye inanmış ve bunu masallarına yansıtmıştır. Yine “elma”, bu 
masalda karşımıza çıkan en önemli sembollerden biridir. Nitekim adamın, cadının 
meyve bahçesinden sadece “elma” çalması tesadüf değildir. Çünkü “elma”, masallarda 
“çaresiz dertlere deva olmasıyla” bilinir (Bilkan, 2001: 90). Bu masalda da adamın 
hasta karısını iyileştirmesiyle aynı özelliği taşır. Elma, ayrıca “bereketi ve bolluğu” da 
sembolize eder. Şatosunda elma bahçesine sahip olan cadı, zengin; elmaya sahip 
olamayan aile ise fakir olarak tasvir edilmiştir. Başka bir deyişle “elma”, “zenginlik”-
yoksulluk” karşıtlığını kurmada yardımcı bir simgesel gösterge olarak kullanılmıştır. 
Masaldaki bir diğer sembolik anlatımın ise saç rengi üzerinden oluşturulduğu 
söylenebilir. “Adam düşünüp taşınıp, sarı saçlı mavi gözlü, güzel Deniz'i götürmeye 
karar vermiş” ifadesinden de görüldüğü üzere kızın saç rengi özellikle “sarı” olarak 
belirtilmiştir. “Sarı” renk masallarda az kullanılan bir renktir. Burada saç rengini 
belirten “sarı”nın, altın rengini hatırlatarak zenginliği temsil ettiği söylenebilir. Bütün 
bunlar ek olarak, masallardaki kız kardeşlerin isimlerinin(Gül ve Deniz) rastlantısal 
olmadığı söylenebilir. Sembolik olarak “deniz”,insanların yaşarken zihinselolarak 
aşması gereken “planlar” olarak tanımlanabilir (Salt, 2010: 304). Aldatıcı ve geçici 
maddi aleme yönelik ortamlar/sorunlarda aşılması gereken bir denize benzetilir (bkz. 
Salt, 2010: 307). Bu anlamda, Gül’ün binbir zorlukla ulaştığı kardeşinin adının 
“Deniz” olarak belirtilmesi bu sembolizmi desteklemektedir. Gül, yolculuğu 
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sonrasında tüm aldatıcı sorunları aşarak Deniz’e yani kardeşine ulaşmış; aile huzur ve 
mutluluğa kavuşmuştur. Benzer şekilde “Gül” ismi desembolik bir anlama sahiptir. 
Farklı sembolik anlamlarının yanı sıra “gül” aynı zamanda mükemmeliyet ve eksiksiz 
bir şekilde başarma ve tamamlamanın sembolüdür. (bkz. Cirlot, 1971: 275). Bu 
bağlamda sınavını başarıyla tamamlayan gerçek öznenin adının “Gül” olması, masalın 
sembolik dilini destekler niteliktedir. 

SONUÇ 

Bir ülkenin masalında, o ülkenin psikolojik, sosyolojik, ekonomik değerleri ve 
her türlü etik göstergeleri kısacası yaşamın ve insanın anlamı gizlidir. Bu anlamda 
masalın edebi olarak ifade edilmesinden daha fazla anlamı vardır. Masal, halka 
yönelik örtük iletiler taşır. Özellikle halk masallarının toplumsal bir gerçeklikten 
kaynaklandığı görülür. Bu anlatının izi sürüldüğünde de ekonomik güçlük gibi 
toplumsal olaylara ve yaşanmış gerçekliklere göndermeler söz konusudur. Çalışmanın 
sonucunda, masalın temel anlamda; “fakirliğin olduğu yerde etik değerlerin iflas 
ettiği”,  “kardeş sevgisinin insana pek çok zorluğu göze aldırdığı” ve “iyiliğin her 
zaman kötülüğü yendiği” iletileri tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada göstergebilimin metin çözümlemeye ilişkin sunduğu araçlar 
kullanılarak bir masal metninin nasıl çözümlenebileceği gösterilmiştir. Çalışma, bu 
alandaki göstergebilimsel çözümlemeleri de desteklemektedir. Göstergebilimin 
anlamlandırmayı temel alan ve nesnel açıdan çözümlemeci bir bakış açısı sunan 
bilimsel bir yöntem olduğu görülmüştür. Bu yolla nesnellik ve bilimsellik temel 
alınarak her türlü masalın göstergebilimsel olarak çözümlenebileceği gösterilmeye 
çalışılmıştır 
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Anlatı İzlencesi-1: 

 

Başlangıç Durumu/ 

Eyletim 

Edinç Edim Bitiş durumu 

Nesne (Eksiklik): meyve 

Gönderenin özneyi 

yönlendirdiği evre 

1.Hasta kadın iyileşmek 

için kocasından meyve 

istemesi masal başlar. 

2. Sözleşme: Adam ve 

cadı 

Cadı iki elma 

karşılığında adamın 

doğacak olan iki 

kızından birini ister. 

Öznenin izlencesini 

uygulamak için gerekli” 

istek, güç, bilgi” yetisini 

sorgulaması ve eksiğini 

tamamlamaya çalışması 

1. Meyve bulamayınca 

çaresiz kalan yoksul 

adam bu konuda 

komşularından yardım 

ister. 

2. Komşu tarafından 

meyvenin yeri hakkında 

bilgilendirilir. (Özne 

bilgi eksikliğini 

tamamlar) 

İstenen nesnenin 

edimi/öznenin gerekli 

yetilerle donanıp planını 

uygulama aşaması 

1. Adam, meyve almak 

için şatonun bahçesine 

gider. 

Yapılmış sözleşmeyle özne, 

edim aşaması sonucunda 

gönderenin istediği nesneye 

ulaşır. 

1. Adam cadıdan iki elma alır. 

2.Kadın meyveyi büyük bir 

sevinçle yer. 
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Anlatı İzlencesi-2: 

Başlangıç Durumu/ 

Eyletim 

Edinç Edim Bitiş durumu 

Nesne (Eksiklik): kız 

kardeş 

Öznen nesne eksikliğini 

kendisi gidermek ister. 

1.Gül, kardeşi Deniz’in 

yanına gidip onu şatodan 

kurtarmak ister. 

 

 

Öznenin izlencesini 

uygulamak için gerekli” 

istek, güç, bilgi” yetisini 

sorgulaması ve eksiğini 

tamamlamaya çalışması 

1. Babasından kendisini 

şatoya götürmesini ister 

(güç eksik) 

2. ihtiyar komşu kadından 

kendisini şatoya 

götürmesini ister (güç eksik) 

3. Rüyadaki aksakallı bir 

ihtiyar, kardeşinin yerini 

söyler ve onu nasıl 

kurtaracağı hakkında bilgi 

verir. (Yardımcı öznenin 

bilgi eksikliğini gidermesi) 

İstenen nesnenin 

edimi/öznenin 

gerekli yetilerle 

donanıp planını 

uygulama aşaması 

1. Gül, babasına 

yalvararak onu ikna 

eder ve birlikte 

şatoya giderler.  

Karşıt özne ile çatışma sonrası 

zafer kazanma 

Ödüllendirme-cezalandırma 

1. Gül, kız kardeşini kötü 

cadının esaretinden kurtarır. 

2. Cadı öfkesinden düşüp ölür 

ve sihri bozulan şato çöker. 

ŞATO 

(1. Kesit) Evvel zaman içinde küçük bir kasabanın yanında, kocaman bir şato varmış. 
Bu şatoda da kötü kalpli bir cadı yaşarmış. Günlerden bir gün, yine bu kasabada yaşayan 
yoksul bir kadın, çok hastalanmış. Kocasına " Canım meyve istiyor" demiş. Fakat oralarda yer 
demir gök bakırmış. Hiçbir yerde de meyve yokmuş. Hasta kadın, her gün kocasından meyve 
istemeyi sürdürünce, çaresiz kalan adam gidip, bu konuda komşularından yardım istemiş. 
Adamın haline acıyan yaşlı bir komşu kadın, " Karının istediği her türlü meyve şatonun 
bahçesinde var, fakat oraya girmek çok tehlikeli, gidersen bir daha dönemeyebilirsin" demiş. 
Zavallı adam, çaresiz o gün de evine eli boş dönmüş. Bütün gece karısının sızlanmalarına 
dayanamayarak, ertesi sabah güneş doğar doğmaz yola çıkıp şatoya varmış. Her tarafa mis gibi 
meyve kokuları saçılıyormuş, ama ne var ki şatonun etrafı yüksek duvarlarla çevriliymiş. 

(2. Kesit) Adam uğraşa didine sonunda bahçeye girmiş ve tam ağaca uzanıp bir elma 
koparacağı sırada, karşısına çıkan cadı ona, " Benim elmalarımı çalmaya utanmıyor musun? " 
diye bağırınca, adam da " Benim bir hasta karım var, her gün meyve istiyor, sızlanıyor, 
götürürsem belki iyileşir. Lütfen izin ver de onun için birkaç tane meyve koparayım" demiş. 
Adamın yalvarmalarına kıs kıs gülen cadı, bir yandan da kafasında şeytanca planlar 
tasarlıyormuş. Sonra da adama, " Peki bunca zaman içinde, kasabadan benim şatoma hiç gelen 
olmuş mu?" demiş. Adam, "hayır" deyince, "Öyleyse sen hangi cesaretle geliyorsun" diye 
bağırmış ve ardından da gök gürlemesine benzeyen bir kahkaha atarak, "Tamam, sana iki tane 
elma vereceğim. Bunlardan birisini sen ye, birisini de karın yesin. Bu elmaları yedikten sonra 
iki çocuğunuz olacak. Bunlardan birini getirip şatoya bırakacaksın. Eğer bırakmazsan başına 
büyük belalar gelecek, haberin olsun" demiş. Bunları dinleyen adam elmaları alıp evine gitmiş 
ve olanlardan hiç söz etmeden, birisini karısına vermiş. Kadın da büyük bir sevinçle yemiş.  
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(3. Kesit) Aradan bir zaman geçtikten sonra, çok güzel iki kız çocukları doğmuş. 
Birinin adını Deniz, diğerinin adını da Gül koymuşlar. Adam bunlardan birini cadıya vermeye 
kıyamamış. Bunun üzerine her gece rüyasına giren cadı ona, "Bana verdiğin sözü ne çabuk 
unuttun, çocuklardan birisini hemen şatoya getirip bırak" diyerek, rahatsız etmeye başlamış. 
Buna daha fazla dayanamayan adam, karısına elmaları nereden bulduğunu anlatarak, " Şimdi 
benden elmanın birisini geri istiyorlar" deyince, olanları anlamazlıktan gelen kadın, " Aman 
adam sen de, şimdi nereden elma bulup da götüreceksin " demiş.  

(4. kesit)(a) Karısından anlayış göremeyen adam, beş yaşına gelen kızlarını yanına 
çağırıp, ikinizden birinizi büyükannenize vereceğim deyince merak eden çocuklar, 
büyükannelerinin kim olduğunu ve nerede oturduğunu sormuşlar. Adam ela büyükannelerinin 
çok zengin olduğunu, büyük bir şatoda yaşadığını, bahçesinde her türlü meyvenin bulunduğunu 
söylemiş. Bunun üzerine kızların her ikisi de oraya gitmek istemişler. Adam düşünüp taşınıp, 
sarı saçlı mavi gözlü, güzel Deniz'i götürmeye karar vermiş. (b) Şatoya gidip cadıyı gören 
Deniz, ağlayarak orada kalmak istememişse de babası onu bırakıp dönmek zorunda kalmış. 
Ondan sonraki günlerde, Gül rüyasında hep kız kardeşi Deniz'i görüp, onun sıkıntı içinde 
olduğunu anlamış ve yanına gitmek istemiş. Ama ne var ki, babası onun çok uzaklarda 
olduğunu, oraya gidemeyeceğini söyleyerek, onu aldatmış.  

(5. Kesit) Günler böyle geçip giderken bir gün Gül' ün rüyasına giren, aksakallı bir 
ihtiyar ona, "Kızım senin kardeşin bir şatoda esir. Onu kurtarmak istiyorsan oraya git. Bu 
şatoda bütün sesler yankı yapar. Ne olursa olsun, arkana bakma. Ağaçlar sihirlidir. Onlardan 
kopardığın meyveleri ısırma ve hiçbirini de beğenme. Oradaki cadı sana ne derse desin, tam 
tersini yap. Bu dediklerimi yaparsan, kardeşini kurtarırsın yoksa sen de esir olursun" demiş. İki 
gün üst üste aynı rüyayı gören kız annesiyle babasına, kardeşinin yanına gitmek istediğini 
söylemiş ama onlar yine izin vermemişler. O da gidip, ihtiyar komşu kadına rüyasını anlatmış. 
Kadın da, "Şato çok yakında fakat sen daha küçüksün oraya yalnız gidemezsin" demiş. Bunun 
üzerine çocuk eve dönüp tekrar babasına yalvarmış ve gördüğü rüyayı ona da anlatmış. Bu 
olanları dinleyen babası, "Haydi sen bu gece erkenden yat, sabah olunca şatoya beraber 
gideriz" demiş.  

(6. Kesit) Ertesi sabah da erkenden yola çıkan baba-kız şatoya varmışlar. Cadı adamı 
görünce çok kızıp, "Senin buralarda ne işin var? " diye bağırmış. Adam, " Öbür kızımı da sana 
getirdin1" deyince, "Kızı bırak ve çabuk buradan uzaklaş" demiş. Kızı içeriye bırakan adam, 
gitmeyerek şatonun kapısında beklemeye başlamış. İçeri girince, her yerde kardeşinin sesinin 
yankılandığını duyan Gül, hiç dönüp ardına bakmamış. Cadı ona, "Gel istediğin meyveyi kopar 
ye" deyince de " Hayır, istemiyorum, bu meyvelerin hepsi kötü, bizim bahçemizdekiler daha 
güzel " demiş. Buna sinirlenen cadı ona, bu kez de "Ben mi güzelim yoksa annen mi/' diye 
sormuş. Kız, "Annem güzel sen çirkinsin " deyince de "Sen mi güzelsin, kardeşin mi? " demiş. 
Kız bu soruya da "Aynı güzellikteyiz" diye cevap vermiş. Bunun üzerine cadı, Deniz'i çok yaşlı 
ve çirkin bir kadın kılığına sokup, Gül'e göstermiş. Kız yine, "Kardeşim güzel " deyince, buna 
çok kızan cadı öfkesinden düşüp ölmüş. Kız hemen kardeşine, ne yapması gerektiğini anlatıp, 
elinden tutarak kapıda onları bekleyen babalarına doğru koşmaya başlamışlar. Onlar dışarı 
çıkınca, sihri bozulan şato bir anda çöküvermiş. Bundan sonra kızlar da anne ve babalarıyla 
mutlu bir ömür sürmüşler. 

Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine… 
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ÖZET 

Dünya edebiyatının 20. yüzyılın ortalarında tanıştığı epik tiyatro, Bertolt Brecht’in aristotelesci 
tiyatro anlayışına karşı oluşturduğu tiyatro biçimidir. Duygunun değil, aklın ön planda olduğu 
bu tiyatronun en önemli özelliği seyircinin oyuncuyla özdeşleşmesi yerine, oyundan 
yabancılaşmasının sağlanmasıdır. Bunun için kullanılan yabancılaştırma tekniği 
(Verfremdungseffekt) sadece oyuncu ile sağlanmamakta; müzik, sahne ve diğer unsurları da 
kapsamaktadır. 

Geleneksel tiyatro anlayışından farklı olan epik tiyatro Türkiye’de ilk örneğini Haldun Taner 
ile vermiştir. Epik tiyatro oyunlarında seyirciyi bir olayın içine çekip, seyircinin içinde 
bulunduğu durumu sorgulamasını sağlayan Taner; etkin seyirci topluluğu oluşturarak diğer 
tiyatro oyunlarından kendi oyunlarını farklılaştırmıştır 

Bu çalışmada öncelikle epik tiyatronun tanımı üzerinde durulmuş, Alman Edebiyatı ve Türk 
Edebiyatı’ndaki epik tiyatro kurucuları olan Bertolt Brecht ve Haldun Taner hakkında bilgi 
verilmiştir. Aynı zamanda Bertolt Brecht’in Cesaret Ana ve Çocukları (Mutter Courage und 
Ihre Kinder) adlı oyunu ile Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı adlı oyunları 
karşılaştırılmıştır. Böylece epik tiyatronun Türk Edebiyatı’ndan ve Alman Edebiyatı’ndan birer 
örnekleri incelenmiştir. Çalışmada epik tiyatronun hangi özelliklerinin bu oyunlara yansıdığı, 
ortak özelliklerinin neler olduğu incelenecek; ortaya çıkan farklılıklar da belirtilip örneklerle 
gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Epik Tiyatro, Yabancılaştırma Tekniği, Bertolt Brecht, Haldun Taner, 
Alman- Türk Edebiyatı. 

EPIC THEATRE IN COMPARATIVE LITERATURE: BERTOLT BRECHT 
AND HALDUN TANER 

ABSTRACT 

Bertolt Brecht’s Epic theater which was known to the World Literature in the middle of the 
20th century was against aristotelian theatre. The most specific characteristic of this type of 
theatre in which mind is at the forefront instead of emotion, is that it alienates the audience 
from the play instead of identifying it with the theater player. This alienation technique 
(Verfremdungseffekt) includes not only the player, but also music, scenery and other elements. 

The example of first Epic theatres in Turkey which was different from the understanding of 
traditional theatres’ was Haldun Taner’s theatre. By pulling the audience into the theatrical 
event, the audience was asked the questions about the situation. Thus, through creating an 
active audience Taner’s theatre differed from other theatres.    

Primarily this study is focused on the definition of epic theater and the founders of the epic 
theaters in German and Turkish Literature Bertolt Brecht and Haldun Taner. At the same time, 
Bertolt Brecht’s play Mutter Courage und ihre Kinder and Haldun Taner’s play Keşanlı Ali 
Destanı are compared. Thus, a couple of epic drama samples from the Turkish and German 
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literature were examined. The features of epic theatre reflected in these plays and common 
characteristics will be examined. The results will be illustrated with examples.  

Keywords:  Epic theatre, alienation technique, Bertolt Brecht, Haldun Taner, German- 
Turkish Literature 

GİRİŞ 

Epik, kelime anlamı olarak destansı demektir ve halk arasında destansılık 
anlamıyla kullanılmaktadır. Epik tiyatro ise Bertolt Brecht tarafından oluşturulmuş, 
aristotelesçi tiyatrodan farklı özelliklere sahip olan bir tiyatro türüdür. 19. yüzyılın ilk 
yarısında tiyatroya kazandırılan bu tiyatro türünün en belirgin özelliklerinden bazıları 
‘‘sahnelerin sıçramalı bir şekilde art arda dizilmesi, epik anlatım tarzının sahnede 
kullanılması ve oyunlarda tarihsel unsurlara yer verilmesi’’dir. (Çelik, 1999: 2) Bu 
tiyatronun anahtar kavramlarından birisi Verfremdungseffekt yani yabancılaştırma 
tekniğidir. Bu teknik ile seyirci sahnede sergilenen olayların bir oyun olduğunun 
farkındadır ve soran, sorgulayan, aktif bir pozisyondadır. Bu farklılıklar bakımından 
çalışmanın başında öncelikle epik tiyatronun ayırt edici niteliklerine değinilecektir. 
Daha sonra Alman Edebiyatı’nın epik tiyatro oyunlarından biri olan Brecht’e ait 
Mutter Courage und Ihre Kinder (Cesaret Ana ve Çocukları) oyunu ile; Türk 
Edebiyatı’nda farklı bir tiyatro türü olarak dikkat çeken ve ses getiren Haldun Taner’in 
Keşanlı Ali Destanı adlı oyunları karşılaştırılarak açıklanmaya çalışılacak, epik tiyatro 
bağlamında sahip oldukları ortak özellikler veya farklılıklar tartışılacaktır. 

1. BERTOLT BRECHT 

Alman Edebiyatı’nın en önemli oyun yazarlarından biri olan Bertolt Brecht, 
Augsburg’da doğmuştur ve epik tiyatronun öncüsüdür; aynı zamanda da Avrupa II. 
Dünya Savaşı sonrası tiyatrosunun en önemli yazarlarındandır.  

1933’te Tedbir (Die Maßnahme) adlı oyunu polis tarafından yasaklanır, vatana 
ihanet ile suçlanan Brecht, ailesi ve yakın arkadaşları ile birlikte Berlin’i terk eder, 
böylece sürgün hayatı başlar. Bulunduğu yerlerde yazmaktan vazgeçmeyen Brecht, 
açık bir şekilde devleti eleştirmez, bunun yerine dozunda ve örtülü bir şekilde tenkit 
eder. Açık bir şekilde olaylar anlatılmaz, kişiler belirtilmez; aksine örtülü bir şekilde 
eleştiri yapılır. Brecht’in 1949’a kadar süren sürgün hayatı Doğu Almanya 
Cumhuriyeti’nin (DDR) daveti ile sona erer. Kendi yazdığı oyunlar dahil birçok oyun 
yöneten Brecht, ‘‘Eylül 1955’te başlayan hastalığı (ateşlenme ve grip olarak ortaya 
çıkar) sonucunda 14 Ağustos 1956’da Berlin’de hayata veda eder.’’ (Ekşi, 2015: 9) 

2. EPİK TİYATRO 

Bertolt Brecht’in epik tiyatro kavramının ne olduğunu anlayabilmek için en 
doğru yöntem epik tiyatroyu aristotelesçi tiyatro ile karşılaştırmaktır. Çünkü epik 
tiyatro alışılmış olan klasik tiyatro türünden farklıdır. Klasik tiyatrolarda seyirci 
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oyunun içinde yer alırken, epik tiyatroda seyirci oyunun dışında bulunmaktadır. 
Olayların içinde kaybolmak yerine, dışarıdan oyunu gözlemler ve eleştirir. Kullanılan 
yabancılaştırma teknikleri ile oyunun akışı kesildiğinden, ayrıca dramatik tiyatroda 
sahnelerin birbiriyle bağlantılı olma durumu söz konusu olmayıp, sahneler bağımsız 
olduğundan seyirci sürekli dikkatlidir. 

‘‘Aristotelesçi tragedya kuramında, yerde-olayda-zamanda birlik olarak 
özetlenebilecek olan üç birlik kuralında, oyunda tek bir olayın, tek bir mekânda 
geçmesi ve oyunun (tragedyanın) süresi içinde başlayıp bitmesi, başka bir deyişle 24 
saat içerisinde bitmesi şeklindedir.’’ (Güney, 2011: 141) Oysa epik tiyatroda böyle bir 
durum söz konusu değildir. Çünkü epik tiyatroda 4-5 aylık bir süreç de yansıtabilir, 
10-15 yıllık bir süreç de. Yani zaman kavramı gün olarak değil; günler, aylar, hatta 
yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

‘‘Brecht geleneksel tiyatronun toplum sorunlarına yeterince eğilmemesine, 
bireye, bireyin iç dünyasına yer vermesini, olay örgüsünün düz bir çizgide 
genişlemesini, seyircinin ilgisinin düğümlerin çözülmesi ümidiyle olay örgüsünün 
sonuna yönelmesini ve sahnelerin birbirine bağlı olmasını eleştirir. Onun için toplum 
sorunları ön planda gelir; olay örgüsü eğriler çizer; seyircinin ilgisi dramatik tiyatroda 
olduğu gibi oyunun sonuna odaklanmaz, oyunun seyri üzerine yoğunlaşır.’’ (Doğan, 
2009: 413) Seyirci oyunun sonunda ne olacak diye beklemez, sahneler içerisindeki 
olayların kendi içlerinde sonuçlanıp her an başka bir olayın olabileceğinin farkındadır. 

Yabancılaştırma tekniğinin de sık sık kullanıldığı epik tiyatro, seyirciyi 
sorgulamaya ve düşünmeye sevk eder. Bu durumu başarmasının en önemli sebebi 
seyircinin sahnedekinin bir oyun olduğunun bilincinde olması, kendisini oyuncunun 
yerine koyarak onunla aynı duyguları yaşamaması; aksine oyuncuyu eleştirebilme 
durumunda olup yargılaması veya davranışını takdir etmesidir. Böylece seyircinin 
heyecan içerisinde durumu sorgulaması; oyuncular ile özdeşleşip onlarla aynı 
durumda olduğunu hayal etmesi engellenerek ortaya konulan durumu irdelemesi 
sağlanır. 

Oğuz Arıcı’ya göre “Epik tiyatronun amacı, toplumun karmaşık yapısını, 
toplumsal ilişkilerin diyalektik örgüsünü ortaya sermek, seyircinin bu konularda 
düşünce üretmesini ve bilinçlenmesini sağlamaktır.” (Arıcı, 2015: 89) 

3. YABANCILAŞTIRMA TEKNİĞİ 

Yabancılaştırma tekniği; dekor, kostüm, müzik, koro, sahneler arası geçişler vb. 
yöntemler aracılığıyla seyircinin sahnelenen oyuna inceleyen ve eleştiren bir tutumla 
yaklaşmasını sağlayan tekniklere verilen addır. Amaç, seyircinin oyun izlediğinin 
farkında olmasını sağlamak ve kendini oyuna kaptırmasını engellemektir. Brecht’in 
ifadesiyle ‘‘Y- Efektleriyle amaçlanan, toplumca etkilenebilir olaylardaki aşinalık 
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damgasını sıyırıp atmak ve onları toplumun müdahalesine açık duruma sokmaktır.’’ 
(Brecht, 1997: 26) 

Bu durum seyircinin şaşırması, şok olması ve isyan etmesi olarak 
algılanmamalıdır. Seyirci oyundan soyutlanmıştır; fakat oyunu uzaktan değerlendiren 
kişi pozisyonundadır. Daha farklı ifade etmek gerekirse ‘‘yabancılaştırma etkisinde, 
seyirciyi şaşırtmak kendi başına bir amaç değildir. Temel amacı, kapitalist 
hegomanyayı kırma ve sosyalist bir ilişki biçimi kurma yolunda bilinç kazandırmak 
olduğu için, amaca hizmet ettiği müddetçe kullanılan biçimler ve yöntemler her zaman 
değişebilir.’’ (Arıcı, 2015: 93) Bu değişim kullanılan yabancılaştırma efektleri 
arasında bir farklılık ile sağlanabilir: Tarihselleştirme, sahnenin yazınsallaştırılması, 
öğelerin birbirinden ayrılması gibi farklı teknik ve yöntemler kullanılabilir.  

Brecht’in yabancılaştırma tekniğini belirgin bir şekilde oyuncular 
kullanmaktadır. ‘‘Yabancılaştırma etmeni, bilindiği gibi oyuncunun kendisini rolden 
uzak tutması ve sonuçta seyircinin de oyunla ve karakterle özdeşleşmesini önlemeye 
yöneliktir.’’ (Çelik, 1999: 35) Bu özelliği ile diğer tiyatro türlerinden ayrılan epik 
tiyatronun oyuncularının farkını Margaret Eddershaw şu şekilde ifade etmiştir: ‘‘ 
Brecht’s actors do not behave like Western actors; they neither bludgeon us with 
personality nor woo us with charm; they look schockingly like people, real, potato-
faced people such as one might meet in a bus-queue.’’ (Eddershaw, 1996: 50) ‘‘ 
Brecht’in oyuncuları Batılı oyuncular gibi davranmazlar, ne bizleri karakterleri ile 
aldatırlar, ne de cazibeleriyle baştan çıkarırlar. Gerçek insanlarla ve bir otobüs 
kuyruğunda rastlanabilecek patates suratlı sıradan insanlarla son derece benzerlik 
gösterirler.’’ (Çev. Burcu Öztürk) 

Bu durumda oyuncuların doğal olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Çünkü hem 
karakterler toplumda yer alan sıradan insanlar olarak yer alır, hem de oldukları 
gibidirler. Kendilerini başka biri olarak göstermezler. Oyun esnasında oyuncu birden 
seyirciye seslenebilir, bu olay karşısında seyirci kendisini edilgen değil, etken hâlde 
bulur ve her an sorgulamasını gerektiren bir olay olabileceği fikriyle tetiktedir. 

Başka bir yabancılaştırma tekniği de dekorasyon ile sağlanır. Gerçek 
yaşamdakinin birebir benzerini oluşturan, olayın tamamını kapsayan dekordan ziyade 
olayla ilgili önemli bir olguyu betimleyecek dekor kullanılır. Aynı zamanda seyircinin 
oyunun bilincinde olması için dekor ve eşyaların yerine başka şeyler de kullanmak 
mümkündür. Örneğin güneşli günde gerçekleşen bir olayı sahnelerken ‘Ben Güneşim.’ 
yazılı bir tabelayı elinde tutan oyuncunun sahnede bulunması da bir yabancılaştırma 
tekniğidir. Brecht’in ifadesi ile ‘‘Yalnızca doğayı köle gibi kopya eden dekor değil, 
yalnızca kimi karakteristik çizgiler bakımından fantastik sayılacak (stilize) dekor 
değil, simgesel dekor da tam anlamıyla bir yanılsamanın doğmasını sağlayabilir.’’ 
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(Brecht, 1994: 93) Brecht’in ifadesi ile örnek incelendiğinde tabela simgesel dekor 
olarak karşımıza çıkar. Çünkü sahnede herhangi bir şekilde güneş resmi 
bulunmamakta veya güneş şeklinde herhangi bir nesne dekor olarak 
kullanılmamaktadır. Bu durumda simgesel olarak bulunan ‘’Ben Güneşim’’ yazılı 
tabela yabancılaştırma efekti olarak yer almaktadır.  Bu kullanım sayesinde hem 
tiyatro amacına tam olarak hizmet edecek, hem de seyirci olaylara farklı açıdan 
bakabilecektir. 

Müzik aracılığıyla sözler alaya alınır ve yabancılaştırma gerçekleşir. Yani 
müzik fon olarak kullanılmaz. Buradaki amaç müzik ile seyirciyi olayların içine 
çekmek yerine olayın durduğu anı yorumlayıp o anki olayların etkisinden kurtulmasını 
sağlamaktır. ‘‘Seyirci olayların durduğu bu anda, olup bitenlerle ilgili olarak 
düşünme olanağı bulur ve bunları düşünürken, söylenen şarkılarda aynı zamanda 
olaylarla ilgili yorumları da dinler.’’ (Çelik- Şen, 1999: 32) Örneğin, yaralanan bir 
insan neşeli şarkı söyleyebilir veya evladını kaybeden bir anne ağıt yakmak yerine 
şarkı söyleyebilir, bu durumda da seyirci sergilenen ölüm sahnesini duygularıyla değil, 
yabancılaştırma tekniği olarak kullanılan müzik veya şarkı ile değerlendirecek; duygu 
değil akıl ön planda tutulacaktır. Ayrıca şarkı söylemini oyuncular da 
gerçekleştirmektedir. Hatta Brecht ‘‘oyuncunun konuşmayı kesip, şarkı söylediğini 
fark etmiyormuş gibi yapmasının son derece çirkin bir şey’’ (Brecht, 1997a: 187) 
olduğunu ifade etmektedir. Bu da bizlere oyuncunun şarkı söylediğini fark ederek 
davranmasını, böylece sergilenenin oyun olduğunun unutulmamasını sağlaması 
gerektiğini göstermektedir. 

4. CESARET ANA ve ÇOCUKLARI 

1938’de Brecht tarafından yazılan Cesaret Ana ve Çocukları adlı oyun Otuz Yıl 
Savaşlarını konu alır. Oyun on iki sahneden oluşmaktadır. Savaş alanlarında ticaret 
yaparak para kazanmaya çalışan Cesaret Ana’nın bu para hırsı yüzünden iki oğlunu ve 
bir kızını kaybetmesi anlatılır. Savaştan kârlı çıkanların küçük insanlar olmadığı 
üzerinde durulur. 

Epik tiyatronun en belirgin örneklerinden biri olan bu oyun sahip olduğu 
özellikler bakımından incelenecektir. Sahnelerin sıçramalı bir şekilde olması, 
birbiriyle keskin bağlantılarının olmadığı şu şekilde gösterilebilir: 

‘‘2. Sahne/ 1625 ve 1626 yıllarında Cesaret Ana İsveç Ordularıyla birlikte 
Polonya’yı dolaşmaktadır. Wallhof Kalesi önünde oğluna rastlar. Besili bir horozun 
başarıyla satışı ve yiğit oğlun büyük günleri.’’ (Brecht, 1997b: 17) 
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5. sahne incelendiğinde 2 yıl sonrayı anlattığı görülmektedir:  

‘‘İki yıl geçmiştir. Savaş gittikçe yayılır. Cesaret Ana’nın küçük arabası durup 
dinlenmeden Polonya, Mähren, Bavyera, İtalya’yı dolaşır, gene Bavyera’ya döner. 
1631 Tilly’nin Magdeburg Zaferi Cesaret Ana’ya dört subay gömleğine mal 
olur.’’(a.g.e: 43)  

9. sahne incelendiğinde ise şöyle bir durumla karşılaşılmaktadır: 

‘‘ Din savaşı patlak vereli on altı yıl geçmiştir. Almanya, nüfusunun yarısını 
kaybetmiştir. Savaşın yarı bıraktığını salgın hastalıkları tamamlar. Bir zamanlar refah 
içinde yüzen bölgelerde şimdi açlık kol gezmektedir. Yanıp kül olan şehirlere kurt 
sürüleri iner. 1634 sonbaharında Cesaret Ana’yı Fichtelgebirge’de İsveç ordularının 
yakınında buluruz.’’ (a.g.e: 60) 

Oyunun birinci sahnesine baktığımızda olayın 1624 yılının ilkbahar mevsiminde 
başladığı görülmektedir. 9. sahnede yer alan ‘1634 yılının sonbahar ayı’ ifadesi bizlere 
birinci ve dokuzuncu sahne arasında on yıllık bir sürecin anlatıldığını göstermektedir. 

Epik tiyatroyu klasik tiyatrodan ayıran en belirgin özelliklerinden biri olan 
‘zaman’ kavramına bu örnekler ile ulaşılmıştır. Çünkü klasik tiyatro günlük bir süreci 
anlatırken; epik tiyatro birkaç aylık hatta birkaç yıllık süreci anlatır. 

Epik tiyatronun en önemli unsurlarından olan yabancılaştırma tekniklerine de şu 
şekilde rastlanmaktadır: 

Cesaret Ana’nın oğlu Eilif köylüleri atlatıp 20 sığırı ele geçirmiştir. Komutanı 
ile bu başarısını nasıl elde ettiğini konuşurken annesinin öğrettiği Kadın ve Askerin 
Şarkısı’nı söyler: 

‘‘Tüfekler patlar, saplanır süngüler. 
Ve su, yiyip bitirir içinde çırpınanları  
Ne yapabilirsiniz çeliğe karşı? Bırakın aptallığı. 
 Dedi kadın askere. […] 
Askerler kadına ne dediler?  
Duman gibidir, yitiverir hemen  
Ve yiğitliği de hiç ısıtmaz  
Pişmandır büyük sözü dinlemeyen 
Dedi askerlere kadın.’’ (a.g.e: 21-22)         

Bu şarkı ile hem oyuncu düşünmeye sevk edilmiş, hem de hayatta sorgulaması 
gereken anlar olduğunun bilincine vardırılmıştır. ‘‘Pişmandır büyük sözü 
dinlemeyen’’ ifadesi ile seyircinin oyun ile sebep-sonuç ilişkisi kurması sağlanmıştır. 
Şarkılar sayesinde seyirciler karakterler ile özdeşleşmez, yani empati yapmaz; bilâkis 
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düştükleri acı veya mutlu durumu sorgulama durumunda bulunurlar. Şarkıları 
oyuncuların seslendirmesi de seyircinin oyuna kendisini kaptırmasını engeller ve epik 
tiyatronun bir amacına daha ulaşılmasını sağlar. 

  4. sahnede Cesaret Ana’nın söylediği Büyük Teslimiyet Şarkısı da 
yabancılaştırmanın en güzel örneklerinden biridir:   

‘‘Bir zamanlar gençlik yıllarımın baharında 
Ben de inanırdım çok üstün olduğuma […] 
Ve şimdi döner her şey tersine!  
Düşünür insanoğlu:  
Tanrı yürütür diye,     
Oysa palavra hepsi  
Ve daha bir yıl geçmemişti ki 
Öğrendim dünyanın kaç bucak olduğunu […]’’ (a.g.e 41)  

Bu şarkılar bizlere epik tiyatronun kaderciliğe karşı olduğunun da en güzel 
örneklerinden bazıları. Çünkü insan cansız bir nesne değildir, istediği sürece mücadele 
edip içinde bulunduğu ve yaşadığı şartları değiştirebilme gücüne sahiptir. Hiçbir şey 
yapmayarak, çabalamadan olayların sebep ve sonuçlarını kadere bağlamak Brecht’in 
sahip olduğu düşünce anlayışına da terstir.‘‘Brecht’e göre insan akıllı ve güçlüdür. Bu 
yüzden içinde bulunduğu şartları ve kendisini değiştirebilir. Çaresizce kendini 
olayların akışına, kaderine terk etmek yerine, mücadele etmeli ve başarmalıdır.’’ 
(Doğan, 2009: 412)  

Benzer bir örnek de oyunun sonunda savaşın sürekli olacağını, kaybeden tarafın 
fakir kesim olacağını ifade eden, askerlerin söylediği şarkıdır: 

 ‘‘ […]             
Savaş bu, bir türlü bitmez.                                                 
Savaş bu, sürer yüz yıl bile.                                                     
Kâr getirmez sıradan adama.                 
Yediği pisliktir, sırtındaki ise yağmadan kalma.’’ (Brecht, 1997b: 71) 

Bu satırlar savaşın dünya var olduğu sürece devam edeceğini, yüz yıllar 
boyunca bile sürebileceğini göstermektedir. Aynı zamanda zayıf ve normal insanların 
savaş nedeniyle bir kâr elde edemeyeceklerini, savaşın her zaman güç sahibi olan, 
itibar gören insanlara bir şeyler kazandırdığını göstermektedir. Zayıf insanlar zor 
durumda kalır, aç kalır, sahip oldukları şeyler elinden gider; fakat güçlü ve zengin 
insanlar hiçbir şeylerini kaybetmez hatta savaş sayesinde güçlerine güç sahip 
olduklarına da daha çok şey katabilirler. 
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Seyirciyi yanıltması ve düşündürmesi için oluşturulan bir diğer olay ise 3 
çocuğunu kaybeden Cesaret Ana’nın hâlâ ticareti düşünmesi, çocuklarının acısını bile 
yaşamadan işine devam etmesidir. Köylülere cenaze masrafları için para bırakıp ‘‘ 
[…] işe devam etmeliyim’’ (a.g.e 71) cümlesini kurar ve seyirci burada bir kez daha 
hayatı sorgular. Çünkü evlatlarını kaybetmiş normal bir anne motifi işini bir an bile 
düşünmeyip acısını yaşar, savaştan nefret eder, ağlar, o an için hayatı durur. Hatta 
kendi bile ölmek isteyebilir. Ama bu oyunda savaştan geçinen bir anne motifi 
bulunduğu için, Cesaret Ana çocuklarının ölümünü düşünmeyip, sahip olduğu para 
hırsı nedeniyle hayatına devam eder. Para Cesaret Ana’nın dünyasını oluşturmaktadır.  

5. HALDUN TANER 

Türk edebiyatının ve Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından olan Haldun 
Taner 1915 İstanbul doğumludur. Türkiye’de epik tiyatro türü ve kabere tiyatrosunun 
öncüsüdür. Edebiyat yaşamına skeçlerle başlamış ve daha sonra öyküler ile devam 
etmiştir. Dramatik olarak yazdığı tiyatro eserlerinde başarılı olan Taner, Türk 
tiyatrosundaki ilk epik tiyatro örneğini Keşanlı Ali Destanı ile vermiş ve dünya 
çapında da tanınmıştır. Birçok ülkede oyunları sergilenen Taner, Türk tiyatrosunun 
Brecht’i olarak nitelendirilmiştir. İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde 
dersler veren Haldun Taner, Milliyet Gazetesi yazarlığı yaparken 1986’da hayatını 
kaybetmiştir. ‘‘Haldun Taner’in ölümünden sonra kendi adına bir hikaye yarışması 
düzenlenmeye başlandı. İlk olarak 1987 yılında gerçekleştirilen ‘Haldun Taner Hikaye 
Ödülü’  2002’ye kadar devam etti. 2005 yılında Milliyet Gazetesi tarafından yeni bir 
düzenlemeyle ve ‘Haldun Taner Öykü Ödülü’ adıyla yeniden gerçekleştirilmeye 
başlandı.’’ (Diktaş, 2013: 17) 

6. KEŞANLI ALİ DESTANI 

1962 yılında Haldun Taner tarafından kaleme alınan Keşanlı Ali Destanı, ilk 
olarak 31 Mart 1964’te sahnelenmiş, Türkiye’nin ve Haldun Taner’in ilk epik 
oyunudur. Haldun Taner oyununu yazarken epik tiyatronun ilkeleri ile Geleneksel 
Türk Tiyatrosunun unsurlarını kaynaştırmış ve bu tiyatro biçiminin özelliklerine 
dikkat etmiştir. ‘‘Türkiye’deki ilk müzikli, epik tiyatro olan, 1964’ten bu yana yüzlerce 
kez sahneye konulan, filmlere çekilen, televizyonda uyarlamaları yapılan Keşanlı Ali 
Destanı, Türkiye’nin gelişmekte olan tiyatro anlayışının başyapıtlarından sayılır.’’ 
(Diktaş, 2013: 26)  Olay gecekondu mahallesi olan Sineklidağ’da geçmektedir. 
Sineklidağ’da oturan Ali, Zilha isimli kızı sevmektedir. Zilha’nın amcası öldürülür ve 
bundan Ali sorumlu tutulur. Oyunda ‘‘işlemediği bir cinayet sonucu hapse düşen 
Keşanlı Ali’nin efsanesini korumak adına gerçek bir cinayet işlemek zorunda kalışı 
anlatılır.’’ (Odacı, 2010: 205) 
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Toplam on dört tablodan oluşan epik tiyatronun özelliklerine sahip olan bu oyun 
örneklerle incelenecektir: 

Oyunun giriş bölümünde Türk tiyatrosundan izler göze çarpmaktadır. 
Geleneksel Türk tiyatro çeşitlerinden biri olan meddah hikâyelerinin girizgâh 
bölümünü çağrıştıran kısım şu şekildedir: 

‘‘ Hoş dostum diye başlayayım söze,                                                           
Hoş olsun beyler kıssamız size                                                       
Şu suret Keşanlı Ali’yi gösterir                       
Destanı var işte her yerde söylenir                            
Gel gör bakalım neymiş bu destan                            
On beş fasılda beyan edelim.’’ (Taner, 2015: 16) 

Taner böyle bir giriş yaparak oyunu geleneksel tiyatro ile harmanlamış ve 
yabancılaştırma tekniğini kullanmıştır. Burada seyirciler sergilenenin bir oyun 
olduğunun bilincindedir. Hem de oyuncu seyirci ile konuşmuş olup farkındalık yaratır. 
Çünkü ‘‘meddah, seçtiği konularla bağlantılı olarak seyircide coşkunluk, üzüntü, 
merak ve acıma duyguları yaratır. İzleyicileriyle kişileri arasında bir duygu bağı, 
özdeşleşme sağlayabilir.’’ (Küçük Arat, 2007: 101) Yani meddah oyununda da birisi 
giriş bölümünde seyirci ile konuşur, sonrasında oyun devam eder. Ayrıca oyuncular 
giriş kısmında kendilerini takdim eder, izleyici ve oyun arasına bu şekilde bir mesafe 
konur: 

‘‘ Nuri: Adım Nuri 

Nam-ı diğer İzmarit 

Keşanlıyım  

Ali’nin memleketlisi  

On parmağımda on marifet’’ (a.g.e: 16) 

‘‘Şişman Polis: Bana şişman polis derler   

Ben nizamın bekçisi   

 Kol gezerim mahle sokak […]’’ (a.g.e: 18)    

‘‘ Keşanlı Ali Destanı’nda oyunculardan (Gecekondu sakinleri) oluşan koro, 
oyunun akışını keserek bölümle ilgili şarkılar söyler.’’ (Taner, 1977: 134) Bunları şu 
şekilde örneklemek mümkündür: 

‘‘ Var Bu İşin Hikmeti Şarkısı 

Sarhoş Rasih benim adım 
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Ben babama çok benzerim  

Siyasetten hiç hoşlanmam  

İşte budur benim de gıdam.’’ (Taner, 2015: 47) 

‘‘ Artık Bir Şefimiz Var Şarkısı 

 Artık bir şefimiz var  

Her belayı o savar.’’ (a.g.e: 42) 

Bu şarkılar epik tiyatronun belirgin özelliği olan yabancılaştırma tekniklerini 
göstermektedir. Şarkılar, metni yorumlar ve davranışları belirtir, kısaca bir amaç için 
kullanılır. 

  Keşanlı Ali Destanı’nda başvurulan diğer yabancılaştırma tekniği ise; sahneye 
çıkmak isteyen zengin Bülent Onoran’ın kızı Filiz’in şoför ile oyun dışı konuşmasıdır. 
Projeksiyonun da konuşmaya dahil edildiği bu kısım en belirgin örneklerden birisidir: 

‘‘ Filiz: Of bırak beni … 

Şoför: (Alçak sesle) Daha sıran gelmedi … 

Filiz: (Projeksiyonu gösterir) Bu yanınca çıkacaksın dediler ya. […]’’ (a.g.e: 55) 

Klasik tiyatroda oyuna dahil olmayan bu konuşmanın burada olmasını da 
yadırgayan seyirci, sergilenenin epik tiyatro olduğunu bu konuşma ile daha net 
algılamıştır. Çünkü epik tiyatroda sergilenenin oyun olduğunun unutturulmaması söz 
konusudur. 

Zaman olarak ele aldığımızda ise yaklaşık olarak iki buçuk aylık bir zaman 
dilimini sergilediği söylenebilir: 

Nuri: (Seyircilere) Ali Abi iki ay içinde muma döndürdü Sinekli’yi.’’ (a.g.e: 55) 

Devletin seçim politikasıyla politikacıların da eleştirildiği sahnelere 
rastlanmaktadır. Birinin diğerini kötülediği bu sahneler eleştirel olarak ele alınmıştır: 

‘‘ Nuri: Bi kerem Teke Kâzım dedikleri asker kaçağıdır, arkadaşlar. […] 
Üstelik okuma yazması da yoktur. Kara cahilden mıhtar nerde görülmüş?’’ (a.g.e: 36) 

‘‘ Nuri: Çakal Rüstem’e gelince, o da ayyaş herifin biridir. Üstelik Çakal, 
rüşvet de alır. Gözüne dizine dursun.’’ (a.g.e: 37) 

Haldun Taner de Brecht gibi kaderciliğe karşıdır. İnsanın kendi kaderini 
kendisinin belirlediğine inanır. Bu inancını şu dialog ile örneklendirir: 

‘‘ Şişman Polis: İnsan talihine şükretmeli. Beterin beteri var 
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Zilha: Onlar öyle bilsin. (Seyircilere) Talihmiş. Talihim bir çıksa karşıma, iki 
elimle yakaladığım gibi yerden yere çalarım.’’ (a.g.e: 27) 

Konducular kaderciliğe karşı olduklarından Ali onların gözünde kahramandır. 
‘‘Yazar normal şartlarda adam öldürme suçundan mahkûm olan insanların, hapiste 
neden çıktıktan sonra toplum tarafından dışlanmasının aksine, burada ona değer 
vermiş ve hatta onu bir kurtarıcı gibi görmeye başlamıştır.’’ (Doğan, 2009: 415) 
Kaderi buymuş denilip Ali’nin kötülenmesi gerekirken, halk onu kahraman ilan ederek 
bu olumsuz durumdan kendilerince olumlu durum oluştururlar. Böylece kaderciliğe 
karşı oldukları gözler önüne serilir. 

Oyunda ironiye yer veren Taner, iki polis ile devleti betimlemiş, otoritenin 
zayıflığını gözler önüne sermiştir: 

‘‘ Zayıf Polis: Hadi dağılın… 

Zayıf Polis: (Şişmana) İyikle, iyilikle… 

Şişman Polis: (Ali’ye) Seni dinlerler, bizim de başımız derde girmesin.’’ (Taner, 
1997: 33) 

Taner, bu diyalog ile otoritenin sağlamlığına özlem duyan bir toplumun 
varlığını ironik bir şekilde ifade etmiştir. Çünkü bu diyalogda devlet memuru olan bir 
insanı halkın dinlemediği, halk tarafından sevilen bir kişinin bir sözüyle halkın ona 
itaat ettiğine dikkat çekilmiştir. Bu durum da otorite zayıflığını gözler önüne sermiştir. 

SONUÇ 

1930’lu yıllarda Almanya’da ortaya çıkan epik tiyatro anlayışı, 1960’larda Türk 
tiyatro yazarlarının eserlerinde yer almaya başlamıştır. İncelenen epik tiyatronun her 
iki oyununda da farklı konular ele alınmaktadır.  

  Cesaret Ana ve Çocukları adlı oyunda çok sık rastlanılmayan yabancılaştırma 
efektleri, Taner’in oyununda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hemen hemen 
her sayfada rastlanan şarkılar, Cesaret Ana’da çok yer almamaktadır. Ayrıca Keşanlı 
Ali Destanı’nda oyuncuların seyirci ile konuşması sahnedekinin bir oyun olduğunu 
vurgularken, Brecht’in oyununda böyle bir duruma rastlanılmamaktadır. Ama her iki 
oyunda da izleyici gözlemci olarak oyuna dahil olmaktadır. 

Oyunlarda içinde bulunduğumuz dünya düzenine karşı bir eleştiri söz 
konusudur. Gerçekçi bir yaklaşımla irdelenen sorunlar Taner’in oyununda somut iken, 
Brecht’in oyununda biraz daha soyut kalmıştır ve seyirciyi daha çok düşünmeye, daha 
farklı pencerelerden bakmaya sevk etmiştir. Dolaylı yollardan eleştiri yapan her iki 
oyun da seyirciye sonuç kısmında farklı bakış açıları kazandırmıştır. 
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Toplum baskısına yenik düşmenin ele alındığı Keşanlı Ali Destanı’na karşı, 
içinde bulunduğumuz dünyada insanların çıkarları uğruna her şeyi göze aldıkları ve 
kaybedecekleri şeyin sadece canları olduğunu vurgulayan; para hırsıyla beraber küçük 
insanların kaybedeceğinin işlendiği Cesaret Ana ve Çocukları oyunlarında bu sorunlar 
için herhangi bir çözüm ifade edilmemiştir. Ayrıca Cesaret Ana ve Çocukları oyunu 
tamamen tarihselleştirme üzerine kurulu olup, geçmişle beraber insanın değişiminin 
neleri farklı kılabileceği durumuna değinirken; Keşanlı Ali Destanı oyunu günümüz 
yönetim sistemini eleştirmektedir. Aynı zamanda iki oyunda da kapitalizm eleştirisi 
bulunmaktadır. Bir yanda savaştan kâr elde eden, barış zamanı kazanç elde edemeyen; 
fakat savaş nedeniyle de çocuklarını kaybeden; ama ticarete kendini kaptırıp bu 
ölümlerin farkında bile olmayan Cesaret Ana; diğer yanda sistem değişikliğinin 
gerekliliğinin dolaylı yolla ifade edildiği; artık otoritenin değişmesi gerektiğini 
vurgulayan Keşanlı Ali. Sonuç olarak dolaylı yollarla sistemler eleştirilmiş ve halkın 
bu zarar veren sistem gerçekliklerinin farkına varması sağlanmıştır.  

Aslında Haldun Taner’in hicivli bir şekilde ele aldığı Keşanlı Ali Destanı’nda 
nasıl bir cumhuriyet şekli istediğini incelemek enteresan olabilirdi. Onur 
Bazarkaya’nın Hiciv Yazarı Heinrich Mann’ın Fransa İmgesi’nde (Bazarkaya: 2013, 
95-97) yaptığı gibi farklı kültürel bir çalışma oluştururdu. Fakat bu konu bu 
çalışmanın sınırlarını aşacağından, ileride yapılabilecek Haldun Taner araştırmalarına 
ışık tutması açısından belirtilmiştir. 
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ÖZET 

Edebiyat ruhu besleyen, onaran ve olgunlaştıran, kültürler arası etkileşimi sağlayan en önemli 
araçlardan biridir. Kuşaklar arası gelişimi metinler aracılığıyla sunar ve toplumun aynası olarak 
kişinin kendine ait özgün fikrinin oluşmasında yardımcıdır. Batıl inanç kavramı da edebiyat 
gibi insanı etkileyen ve yönlendiren inanışlar arasındadır. Bu çalışmanın amacı Türk 
edebiyatının önemli isimlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani adlı eserinde ve 
büyülü gerçekçilik akımının öncülerinden biri olan Kolombiyalı yazar Gabriel García 
Márquez’in Aşk ve Öbür Cinler adlı eserinde bahsedilen batıl inançların çeşitli yansımalarının 
incelenmesidir. Çalışmanın yöntemi, konu ve kavrama ilişkin örneklerin karşılaştırmalı 
edebiyat bağlamında sunulmasıdır. Farklı kültürlerden gelen iki yazarın batıl inanç kavramına 
yaklaşımlarının değerlendirilmesi çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Batıl inanç 
kavramıyla ilgili motiflerinin insan davranışlarına etkisi ve bu etkinin Latin Amerika ve Türk 
edebiyatından seçilen iki önemli eser aracılığıyla konu dahilinde bahsedilen kavramın kendi 
içinde gelişiminin sistematik bir şekilde açıklanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, batıl inanç, kültür, toplum, latin amerika 

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF SUPERSTITIOUS BELIEF IN HÜSEYIN 
RAHMI GÜRPINAR’S GULYABANI AND GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ’S 

DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS. 

ABSTRACT 
Literature is one of the most important mediums that feeds, fixes and matures human soul and 
enables cultural interaction. It sets forth the development of generations through literary texts 
and it helps individuals form their own unique opinions. Such as literature superstition affects 
people and society. The aim is this study is to observe the superstitious believes in Gulyabani 
by Hüseyin Rahmi Gürpınar and Del Amor y OtrosDemonios by Gabriel García Marquez. 
Furthermore, the other purpose of this study is  to scrutinize; the  different  impression of  the 
mentioned superstitious believes  and to give examples regarding the theme within the context 
of comparative literature in Gulyabani  by one of most important Turkish writers Hüseyin 
Rahmi Gürpınar  and  Del Amor y Otros Demonios by  Colombian writer Gabriel  Garcia 
Marquez who is the pioneer of magical realism movement.  In addition to this, it is important 
to tell that these two writes who belong to different cultures sometimes they  share the same  
point of view about the superstitious believes  but at the same time  they have  different 
approaches  to the  superstitious believes. Analysis of similarities and differences of the 
approaches and perspectives of two novelists from different cultures to the concept of 
superstitious belief constitutes a significant part of the study. This study aims to explain the 
impact of superstitious believes to human behavior and systematically analyse the development 
of the aforementioned concept through the selected prominent novels from Turkish and Latin 
American literature. 
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GİRİŞ 

Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Gürpınar bilindiği üzere 
doğaüstü, fantastik ve insan tabiatına aykırı ögeleri eserlerinde sık sık kullanmıştır. 
Yazar, ucu açık ve tekinsiz olayları, körü körüne inanılan batıl inançları maddesel 
dünyanın ışığında  somut ve gerçekçi bir son ile okuyucuya sunmuştur. Yazar 
eserlerinde insanın herhangi bir problemle karşılaştığı zaman mantığa dayalı çözümler 
üretmek yerine  batıl inanç, hurafe gibi boş inançlara sorgusuz sualsiz inanmasının 
gereksiz olduğunu materyalist kimliği çerçevesi içinde açıklamıştır (Aslan 2011: 620, 
622, 625-626). Gürpınar doğaüstü olayları ironik bir şekilde ele almış, amacı da 
okuyucuyu eğlendirmek değil, eğitmek olmuştur. Gürpınar’ın pozitivist bakış açısı 
haliyle eserlerine de yansımıştır. İyi bir gözlemci olan yazar eserlerinde yarattığı 
sosyal çevreyi en ince ayrıntısına betimlemiştir. Eserlerindeki karakterler ahlaki 
yönden “bozulmuş” kişilerdir. Eserleri incelediğinde, ahlaki çöküş, amaçsızlık, 
eğitimsizlik ve cahilliğin boş inançlara olan bağlılığın artmasına neden olduğu 
hissedilir.“Cahilliği her türlü fenalığın birinci sebebi olarak ele alan Hüseyin Rahmi, 
cahilliğin değişik halk tabakalarında bâtıl inanışların yerleşmesine ortam 
hazırladığına, buralarda cahillikle bâtıl inanışlara bağlılığın eşit oranda arttığını 
ifade eder” (Özbalcı 1991: VI/215). Özetlemek gerekirse Gürpınar eserlerinde batıl 
inançlara bağlılığın sonuçlarını materyalist dünya görüşü içinde incelemiştir. Aklı ve 
mantığı savunan gerçekçi yaklaşımıyla toplumsal eleştiri yapmış, doğaüstü olarak 
algılanan olayların da aslında bir çeşit “hayal ürünü” olduğunu okuyucuya sunmuştur. 

Gabriel García Márquez  ise Latin Amerika edebiyatının  önemli yapı 
taşlarındandır. Nobel Edebiyat ödüllü Kolombiyalı yazar, büyülü gerçekçilik akımının 
öncülerindendir. Márquez eserlerinde gerçek ve gerçek dışını kendi bakış açısı ve 
alışılmışın dışındaki kurgusuyla harmanlayarak metinlere yansıtmıştır. Yazar doğaüstü 
ve gerçek olanı dengeli bir şekilde okuyucuyasunmuştur. Márquez’in dünyasında 
tuhaf olan sıradan bir hale gelir. Batıl inançlardan veya mitlerden bahsederken gerçek 
olgusuna farklı düzlemden bakılmasını sağlamıştır (Bars 2013: 220-221, 224). 
Eserlerinde karakterlerin gelenek görenekleriyle olan içsel bağından bahsetmiş, 
olayları efsanevi figürler ile süslemiştir. Böylelikle olay kurgusunda gerçek unsuru ile 
beraber doğaüstünü eş kademeli ilerletmiştir.  

GULYABANİ  

Gürpınar tarafından yazılan Gulyabani adlı eser Muhsine adlı bir kadının ev 
işlerine yardım amaçlı gittiği evde yaşadığı tekinsiz olayları konu alır. Hikaye özetle 
şu şekilde gelişir: Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Muhsine Hanım 
akrabalarının yanında yıllarını geçirir. Eş dost yardımıyla evlenir. Evlendiği adamın 
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fiziksel şiddetine maruz kalır ve adamdan boşanır, evlere temizliğe gider ve bir dönem 
hayatını bu şekilde yaşar. Bir süre sonra annesinin arkadaşı Ayşe Hanım’ın vasıtasıyla 
İstanbul’un dışı sayılabilecek uzaklıkta Yedi Çobanlar Çiftliği denilen bir köşke 
yardım için gelir ve burada hizmetçiliğe başlar. Köşk, birçok odadan oluşan büyük bir 
yapıdır. Evde Ruşen ve Çeşmifelek adlı iki kadınla tanışır. İlerleyen günlerde onlardan 
bu evin cinli, perili ve doğaüstü olayların yaşandığı bir mekan olduğunu öğrenir. 
Kimsesi olmayan Muhsine Hanım oldukça korkar. İlk geceden itibaren doğaüstü 
olaylar yaşadığına inanmaya başlar. Evde gece odalardan dışarı çıkılması yasaktır. 
Tüm uyarılara rağmen Muhsine bir gece odasından dışarı çıkar ve odalardan birine 
girer. Odada evin hanımın sesini duyar ve oradan uzaklaşır. Denilene göre evin hanımı 
cinler ve periler ile irtibat halindedir. Evdeki yaşam tarzına alışan Muhsine evin 
hanımı ile tanışır. Söylenenin aksine evin hanımı aklı başında bir kadındır. Gün 
geçtikçe Muhsine kendini eve daha yakın hissetmeye başlar. Cinleri, perileri ve her 
türlü doğaüstü varlığı korkutmamak için her gece yatmadan önce cinlerin belli başlı 
isteklerini gerçekleştirir. Bir gece, cinlerin ondan istediği her şeyi yapmasına rağmen 
odasında yüklükten bir cin çıkar ve Muhsine’yi korkutur. Ardından adının Hasan 
olduğunu söyleyen ve cin olmadığını iddia eden bir erkek ile karşılaşır. Ertesine gün 
Hasan’ı görür ve aynı olayının onun da başına geldiğini fark eder. İlerleyen günlerde 
Muhsine ve Hasan birbirlerine aşık olurlar. Bir gece cinlerin saldırısına uğrayan 
Muhsine’ye Hasan yardım eder fakat Hasan’ı cinler sürükleyerek odadan çıkarırlar. 
Eserin sonunda Muhsine ve evdeki kadınlar cinlerin isteklerine boyun eğmez duruma 
gelirler. Cinler de Gulyabani önderliğinde köşke gelirler, bu sırada Hasan ve 
arkadaşları da köşke ulaşırlar, Gulyabani ve cinlerin foyasını ortaya çıkarırlar. 
Maskelerin ve örtülerin altında cinler, periler veya Ahu Baba değil, evin hanımının 
yeğeni Şevki Bey ve köşkün diğer çalışanları gizlenmektedir. Amaçları evin hanımını 
korkutup ondan para koparmak ve hanımın mallarını ele geçirmektir. Bu sahtekarlar 
tutuklanırlar, Muhsine de Hasan’la evlenir. 

AŞK VE ÖBÜR CİNLER 

Márquez, 1994 yılında yayımlanan Aşk ve Öbür Cinler adlı eserinde 
gençliğinde gazeteciyken tanık olduğu bir gazete haberiyle büyükannesinin anlattığı 
bir öyküyü birleştirir, olay örgüsü şu şekilde gelişir: Casalduero markisinin kızı Sierva 
María de Todos los Angeles pazarda bir köpek tarafından ısırılır. Bu sırada köyde 
kuduz paniği vardır. Anne ve babasının ilgi ve özverisinden yoksun büyüyen Sierva 
Sierva dizlerine kadar uzanan saçları, aykırı tabiatıyla herkes tarafından kolayca fark 
edilen bir çocuktur. Varlıklı bir ailenin kızı olan Sierva günler geçtikçe evdeki Afrikalı 
kölelerle yakınlaşır ve kendini onlardan biri gibi hissetmeye başlar. Onların konuştuğu 
dili benimser ve onlar gibi yaşar. Biyolojik ailesini değil de evde yaşayan Afrikalı 
köleleri gerçek ailesi olarak kabul eder. Annesi Sierva’nın ayak bileğindeki ısırığı 
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hasbelkader fark eder. Sierva’nın kuduz olma ihtimali, annesi için utanç verici bir 
durumdur. Kendine özgü karakter ve görünüşe sahip Sierva’nın cinler tarafından ele 
geçirildiğine dair söylentiler çıkar. Bu durumdan kurtulması için babası kızını 
manastıra gönderir. Rahip Delaura, Sierva’yı tedavi etmek için piskopos tarafından 
görevlendirilir. Delaura’nın amacı kızın cinlenmiş bedeni ve ruhunu temizlemektir.  
Zaman geçtikçe aralarında büyük bir aşk başlar. Eserin sonunda Sierva aşktan ölmüş 
bir halde yatağında bulunurken Rahip Delaura da hastanede yıllarca hastabakıcı olarak 
çalışır. 

BATIL İNANÇ NEDİR? 

Her iki eserde de çeşitli batıl inanışların mikro düzeyde kişiyi makro düzeyde 
toplumu ne şekilde etkilediği anlatılmaktadır. Bu noktada batıl inanç ne demektir 
sorusunu açmak gerekir:  Batıl inancın tek ve kesin bir tanımı bulunmuyor. Halkbilim 
uzmanı Sedat Veyis Örnek (1966: 20) “korku, çaresizlik, çağrışım gibi psikolojik 
nedenlerle beliren, geleceği bilmek arzusu ile tesadüfi benzerlikleri iyilik ya da 
kötülüğün ön belirtileri olarak değerlendiren, bilimin ve geçerli bir dinin reddettiği 
bir takım doğa üstü kuvvetlere inanan, kuşaktan kuşağa geçen yanlış ve boş 
inanmaları batıl inanç” olarak adlandırır. Hançerlioğlu’na (2013: 88) göre boş inanç 
“Bilgi alanının dışında kalan ve gerçekle bağlantısı bulunmayan tasarımlara 
inanma”dır.Batıl inancı etkileyen ve onun oluşmasına zemin hazırlayan çeşitli 
sebepler vardır.  Bunlar; “psikolojik anlar, eşyanın mahiyetini ve doğa kanunlarını 
bilmemek, geleceği öğrenmek arzusu, korku, cin, peri ve dev inancı, bâtıl inanışlarla 
ilgili yayınlar”(Örnek 1966: 16) olarak sınıflandırılabilir. Bildiride bahsedilen temel 
sebepler ışığında her iki eserde batıl inanç kavramı genel hatlarıyla anlatılmaya 
çalışılmıştır. 

BATIL İNANÇLAR: GULYABANİ 

Gulyabani’de olay örgüsü Muhsine Hanım, perili-cinli olduğu düşünülen köşk 
ve çalışanlar etrafında dönmektedir. Muhsine Hanım’ı köşke bırakan Ayşe Hanım’ın, 
Muhsine’ye  “bu gideceğin yerde bir gözünü kör, bir kulağını sağır edeceksin. 
Göreceğin şeylerin aslını öğrenmek merakına kalkışmayacaksın.” (Gürpınar 2016: 19) 
demesi ve bu konuşmanın üzerine eve varmadan önce yeşil renkli bir türbede dua 
etmeleri (Gürpınar 2016: 22) eserin ilk sayfalarında batıl inanç kavramına gönderme 
niteliğindedir. Köşkün izbe bir yerde olması ve kadınları köşke getiren arabacının 
çiftliğin cinlerin mekanı olduğunu belirtmesi (Gürpınar 2016: 25), evin hanımın 
cinlerle irtibat halinde olduğunu söylemesi (Gürpınar 2016: 26), batıl inanışların 
eserdeki önemini vurgular. Batıl inanışların temel sebeplerinden biri olan cin, peri ve 
dev inanışı eserin ana temasıdır. Örnek vermek gerekirse; Muhsine’yi köşke bırakan 
arabacının çiftliğin mezarlığında Gulyabani’nin yaşadığını belirtmesi (Gürpınar 2016: 
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26), Ruşen ve Çeşmifelek Kalfa’nın önceki hizmetçileri cinlerin boğduğundan 
bahsetmeleri gibi…(Gürpınar 2016: 34). “Korku” duygusu da bilgi yetersizliği ve 
cahillik ile birleşince batıl inançların çıkış noktasını oluşturur. Eserde Muhsine 
Hanım’ın cinlerin korkusunu yenmek için muska takması ve perilerin gazabından 
korunmak için yanında çeşitli otlar taşıması “korku” hissiyatının batıl inanç kavramını 
şekillendirmesi açısından önem arz etmektedir (Gürpınar 2016: 42). Gürpınar’ın boş 
inançları ironik bir şekilde eleştirdiği eserde cinlerden birinin Muhsine’ye aşık olması, 
uydurulmuş cin ve peri isimleri, cinlerin insanlarla konuşmak için anlamsız 
tekerlemeleri söylemelerini örnek olarak değerlendirilebilir (Gürpınar 2016: 86-91). 
Muhsine ve Hasan arasındaki aşk kaos ortamından beslenen, doğaüstü olaylarla 
şekillenen ve batıl inanışlardan etkilenen bir olgu olarak okuyucuya sunulmuştur. 
Arbede içinde başlayan aşk eserin sonunda Muhsine’nin Hasan’la evlenmesiyle 
sonuçlanmıştır. 

BATIL İNANÇLAR: AŞK VE ÖBÜR CİNLER 
 Eserin özetinde de belirtildiği gibi Sierva diğer insanlara göre daha farklı bir 

tabiata sahiptir. Aile bireyleri arasında sevgi olmadığı için en yakın sevgi kaynağı 
evdeki Afrikalı kölelerdir ve doğal olarak Sierva kölelerin inanç sistemini benimser. 
Sierva’yı büyüten zenci köle Dominga de Adviento iki dünya arasında elçi görevini 
üstlenmektedir. Dominga hem Hıristiyanlığın hem de kendi kabileleri olan 
Yorubaların gelenek-görenek ve batıl inanışlarını sürdürmektedir. Sierva bu renk 
mozaiğinin içinde yaşar. Hem Hıristiyanlığı hem de Yoruba inancını 
deneyimler(Márquez 2016: 21). Eserde Dominga kızı vaftiz edip Yoruba tanrısı 
Olokun’a adar (Márquez 2016: 55). Gulyabani gibi bu eserde de korku duygusu batıl 
inanışların kilometre taşını oluşturur. Sierva’nın babası Casalduero markisinin sırf 
kızından korktuğu için kilit atında tutulması adına Sierva’yı manastıra göndermesi 
(Márquez 2016: 72), manastırda Sierva’yi cin çarpmış sanmaları, onun ruhunu 
Şeytan’dan arındırmak için Sierva’ya türlü işkenceler yapılması gibi (Márquez 2016: 
82) hepsi korku, bağnazlık ve cahilliğin batıl inanışlarla etkileşim içinde olmasının bir 
sonucu olarak düşünülebilir. Yazar, batıl inanışların temel sebeplerinden biri olarak 
sayılan “geleceği öğrenme arzusuna” eserde yer vermiştir. Olay örgüsü içinde farklı 
zamanlarda Sagunta adlı bekaret tamircisi ve kurtarıcı olarak ün yapan bir kadının 
ortaya çıkarak geleceğe dair ve Sierva’nın kaderiyle ilgili bilgi vermesi, Sierva’nın 
kuduz olduğunu iddia etmesinden sonra olayların seyrinin değişmesine yol 
açar(Márquez 2016: 25-26). Kuduz tehlikesi ailede üzüntü değil utanç kaynağı olarak 
algılanır. Biyolojik annesi Sierva’yı tedavi ettirmek yerine ondan kurtulmak ister. 
Sierva’nın babasının kızına büyük bir olasılıkla kuduz bulaşmadığını söyleyen hekim 
Abrenuncio (Márquez 2016: 44-45) yerine piskoposun söylediklerine inanıp kızını 
manastıra göndermesi (Márquez 2016: 82-83), batıl inanışların diğer temel 
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sebeplerinden biri olan “psikolojik anlar”a örnek teşkil etmektedir. Bu eserde de 
Gulyabani gibi doğaüstünden ve batıl inançtan beslenen ve büyüyen bir aşk var. 
Manastırda büyücü olarak suçlanan Sierva’yı tedavi etmek amacıyla görevlendirilen 
genç Delaura Sierva’ya aşık olur. Fakat bu aşkın sonu hüsranla sonuçlanır. Sierva 
yatağında “aşktan ölmüş” bir şekilde bulunurken rahip Delaura da ömrünü hastanede 
hastabakıcı olarak geçirir. 

SONUÇ 
Hem Gürpınar hem de Márquez yazın hayatları boyunca kendi kültürlerine dair 

çeşitli batıl inanışları eserlerinde kullanmışlardır. Bildiri için Gulyabani ve Aşk ve 
Öbür Cinler adlı eserlerin seçilmesindeki en önemli sebeplerinden biri batıl inanç, 
hurafe ve doğaüstü gibi kurgusal kavramların her iki eserde de yola çıkılan kilit 
noktalardan biri olması sayılabilir. Boş inançlara kayıtsız şartsız bağlılığın insan ve 
sosyal çevresine yansıttıkları ve bu yansımların sonuçları da eserlerin konu dahilinde 
değerlendirilmesinde önem taşır. Her iki yazar da incelikli bir toplum eleştirsi yapmış, 
konuyu sosyo- kültürel bağlamda ve toplumun her katmanında incelemiş, cahilliğin ve 
ahlaki anlamda yıpranmışlığı batıl inanç kavramı ekseninde çarpıcı bir sonla 
okuyucuya sunmuştur. 

KAYNAKÇA 

ASLAN, Pelin (2011).  “Spiritüalizm, Materyalizm ve Fantastik Üzerine 

Farklı Bir Hüseyin Rahmi Gürpınar Anlatısı: Ölüler Yaşıyor mu?”. Turkish 
Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish 
or Turkic 6 (1): 620-627. 

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/129456418_aslanpelin.pdf  
[26.10.2016] 

BARS, Mehmet Emin (2013). “Mitlerde Büyülü Gerçekçilik”. Uluslararası 
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 2 (2): 219-230. 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/teke/article/view/5000013711/5000013950 

[26.10.2016] 

GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (2016). Gulyabani. İstanbul: Kırmızı Kedi Yay. 

HANÇERLİOĞLU, Orhan (2013). Dünya İnançları Sözlüğü. İstanbul: Remzi 
Kitapevi. 

MÁRQUEZ, Gabriel (2016). Aşk ve Öbür Cinler. çev. İnci Kut. İstanbul: Can 
Yay. 

ÖRNEK, Sedat Veyis (1966). Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla 
İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki.  

http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/868.pdf  [26.10.2016] 

207 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

ÖZBALCI, Mustafa (1991). “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Bazı Romanlarında 
Ferdi ve Sosyal Tenkit”.  On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.6: 
213- 226. 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuefd/article/view/5000114192/5000106281 
[26.10.2016] 

208 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016

TOMRİS UYAR’IN “ŞAHMERAN HİKÂYESİ” İLE HATİCE ÜZGÜL’ÜN 
“EFSANENİN ADI ŞAHMERAN” ADLI ESERLERİNDE MİTİK BİR 

KAHRAMAN OLARAK ŞAHMERAN 

Canan ERDEN 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 

cananerdn@gmail.com 
ÖZET 

Bu çalışmada Tomris Uyar’ın “Şahmeran Hikâyesi” ile Hatice Üzgül’ün “Efsanenin Adı 
Şahmeran” adlı eserlerinde mitik bir kahraman olarak Şahmeran arketipsel inceleme yöntemi 
ile ele alınacaktır. Anadolu’da farklı anlatıları bulunan Şahmeran her iki eserde de benzer ve 
farklı yönleriyle karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Şahmeran yalnızca Anadolu mitlerinde 
varlığını sürdürmemiş aynı zamanda çağdaş yazarların eserlerinde de ele alınan güncel 
konulardan biri olmuştur. Çünkü Şahmeran, doğurgan ve verimli doğasıyla kadını imgelerken 
modern edebiyat için de kadını ve kadın sorunlarını ifade eden bir sembol olarak görülmüştür. 
Anlatılan mitlere göre; Şahmeran, belinden aşağısı yılan, üstü ise kadın görünümünde olan ve 
hiç yaşlanmayan bir varlıktır. Şahmeran, Farsça’da Şah-ı Mârân: Yılanlar Şahı anlamına 
gelmektedir. Uzun ömrün, sonsuz yaşamın, değişimin ve dönüşümün sembolü olan Şahmeran, 
yeraltı dünyasının hâkimidir. Yeraltında her ne kadar insanlardan uzak bir hayat sürmek istese 
de insanoğlunun ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalır. Tomris Uyar’ın “Şahmeran Hikâyesi” ile 
Hatice Üzgül’ün “Efsanenin Adı Şahmeran” adlı eserlerinde geçmişten günümüze kadar gelen 
Şahmeran mitinin çağdaş yazarlar tarafından nasıl yorumlandığı ve mitik bir kahraman olarak 
temelde ifade ettiği arketipler yani ilk örnekler arketipsel inceleme yöntemi ile ortaya konmaya 
çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şahmeran, yılan, arketip, mit, Tomris Uyar, Hatice Üzgül. 

ŞAHMERAN AS A MYTHCIAL CHARACTER IN THE LITERARY 
WORKS OF TOMRİS UYAR “ŞAHMERAN HİKÂYESİ” AND HATİCE 

ÜZGÜL “EFSANENİN ADI ŞAHMERAN” 

ABSTRACT 

In this study, as a mythcial character Şahmeran in the literary works of Tomris Uyar 
“Şahmeran Hikâyesi” and Hatice Üzgül “Efsanenin Adı Şahmeran” will be handled. In this 
study, archetypal method will be used. Şahmeran has different narrations in Anatolia and both 
works in similar and different aspects comparatively will be studied. Şahmeran exists not only 
in Anatolian myths but also becomes one of the current issues in the works of modern writers. 
Because, Şahmeran imagines woman with her teemful and fertile nature. Also she is a symbol 
in modern literature stating about woman and woman issues. According to the myths, half of 
Şahmeran is snake and the other half of her is a woman and she never grows old. In Persian, 
Şahmeran means king of the snakes. Şahmeran is a symbol of longevity, eternal life, alteration 
and conversion. And also she is the owner of the underground. Although she wants to live far 
away from people, she has to face with infidelity of the humankind. How the modern writers 
rendering the myth of Şahmeran existing from past to present will be examined in the literary 
works of Tomris Uyar “Şahmeran Hikâyesi” and Hatice Üzgül “Efsanenin Adı Şahmeran”. 
Also Şahmeran’s different meanings as a mythical character will be revealed by using 
archetypal method.  

Keywords: Şahmeran, snake, archetype, myth, Tomris Uyar, Hatice Üzgül. 
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Şahmeran, “yılanların efendisi olan insan başlı dev bir yılanın adı olup, çeşitli 
sırlara vakıf bilge bir tanrıça olduğuna inanılmaktadır” (Öztürk, 2009:891). 
Şahmaran, hastaları iyileştiren, can veren, bilgelik simgesi bir yaratıktır. Dünyanın 
çeşitli ülkelerindeki inançlara göre kadını, dolayısıyla doğurganlığı ve bereketi de 
simgeler (bkz. Tez, 2008:97). “Şahmeran aynı zamanda uzun ömrün, sonsuz yaşamın, 
değişimin bir dönüşüm olduğunu anlatır, ki bütün sırlar ondadır. Sonsuzluk ile gizli 
bilgiler ancak ondan sorulur” (Sözeri, 2000:12). 

 “Şahmeran Hikâyesi” ve “Efsanenin Adı Şahmeran” adlı eserlerde Şahmeran 
mitinin ele alınışındaki benzerliklere değinmeden önce Şahmeran miti hakkında kısa 
bir bilgi verilecektir.  

Dânyâl peygamber kâinatın bütün sırlarını bilen, her derde çare bulan hikmet 
sahibi bir kimsedir. Öleceğine yakın hikmet dolu kitabını, doğacak çocuğuna 
büyüdükten sonra vermesi için hanımına teslim eder. Dânyâl’ın ölümünden sonra 
doğan oğluna Câmasb adı verilir. Câmasb yedi yaşına girince annesi onu mektebe 
gönderir; fakat Câmasb bir harf bile öğrenemez ve herhangi bir sanatta da başarı 
sağlayamaz. Bunun üzerine dağdan odun getirip satmaya başlar. Bir gün 
arkadaşlarıyla çıktıkları dağda yağmur dolayısıyla bir mağaraya sığınırlar ve burada 
bal dolu bir kuyu bulurlar. Kuyuya inen Câmasb’a arkadaşları ihanet ederek balı alırlar 
ve onu kuyu dibinde bırakıp giderler. Kuyuda açtığı bir delikten yerin altına giren 
Câmasb bir sarayla karşılaşır. Burası yılanlar ülkesidir. Ancak yılanların şahı 
Şahmaran kendisine iyi muamele eder ve ikramda bulunur. Câmasb başından geçenleri 
anlatır, Şahmaran da ona Bulkıya hikâyesini nakleder. Daha sonra Câmasb 
Şahmaran’dan kendisini yurduna göndermesini rica eder. Şahmaran, gördüklerinden 
hiç kimseye bahsetmemesi şartıyla onu bal kuyusundan dışarı çıkarır. Bu sırada 
ülkenin hükümdarı olan Keyhusrev çok hastadır. Hastalığına Şahmaran’ın etinden 
başka hiçbir şeyin çare olamayacağını öğrenen hükümdar Câmasb’dan Şahmaran’ın 
yerini söylemesini ister. O da öldürüleceği korkusu ile sırrını açıklar. Şahmaran 
tılsımla yakalanıp öldürülür ve etinden yapılan ilâçla hükümdar kurtulur. Bu arada 
Câmasb Şahmaran’dan öğrendiği ve babasının kendisine bıraktığı kitaptan edindiği 
bilgilerle bütün dünyanın sırlarına vâkıf büyük bir hakîm olur (bkz. İslam 
Ansiklopedisi:44). 

Her iki esere de bakıldığında hikâyenin mitle eşdeğer şekilde ilerlediği 
görülmektedir. Tomris Uyar ve Hatice Üzgül mite hem sadık kalmış hem de kendi 
kurgularıyla Şahmeran’ı günümüze uyarlamayı başarabilmişlerdir. Çünkü her iki 
eserinde başkahramanı olan Şahmeran sadece yeraltında yaşayan yılanların efendisi 
değil aynı zamanda bir kadın gibi üzülen, sevinen, bağlanan, âşık olan ve kendini 
yazgısı için bile bile feda eden davranışlar sergilemektedir. Hatice Üzgül’ün eserinde 
Şahmeran’ın insani yönleri şu şekilde ifade edilmektedir: “Şahmeran’ın konuşması 
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sakin, gözleri merhametliydi. Gülümseyince gözlerinin içi güler, kederlenince yürek 
parçalarcasına boynunu bükerdi. Üzerimde inanılmaz bir çekim gücü vardı. Hatta çok 
geçmedi, bütün zihnim ona ait oluverdi” (s. 49). 

Tomris Uyar’ın eserinde ise, Şahmeran âşık olup bağlandığı Belkiya’ya karşı 
duygularını şöyle dile getirmektedir: “Ama bağlanmıştım bir kere ona. O bana 
ihanetiyle nasıl bağlandıysa ben de ona suçunu bağışladığım için bağlanmıştım” (s. 
120). 

Her ne kadar bir yarısı insan diğer yarısı yılan olsa da Şahmeran en çok insana 
yakın hisleriyle ön plana çıkmaktadır.  

Her iki eserde de insanoğlu ile Şahmeran arasında bir vazgeçti vardır ve 
insanlara karşı bir güvensizlik içindedir. “Şahmeran Hikâyesi” adlı eserde insanoğluna 
karşı güvensiz duygularını şu şekilde dile getirir: “Çünkü âdemoğullarıyla bir 
vazgeçtim vardır benim. Onların hilelerini, düzenlerini bilirim; ihanetlerini 
bağışlamaya alıştım çoktan” (s. 108). 

“Efsanenin Adı Şahmeran” adlı eserde ise Şahmeran, insanoğluna dair 
güvensizliğini şöyle ifade eder:  

“Sen bilmez misin, yerimi bilen bir insanoğlu benim için tehlike 
demektir? (…) Ben yılanım, sen insansın! Birbirimize düşman gönderildik 
bu dünyaya! Bizim bir alınyazımız var artık. Ne yapsak da birbirimize 
zarar vermeden duramayız! Bak bana, seni burada alıkoyarak sana en 
büyük zararı veriyorum” (s. 144-145). 

Şahmeran her zaman insanoğlunu kendi sonunu getirecek bir hain ve düşman 
olarak görmüştür, fakat kaderinden kaçamayacağını bildiği için de her defasında 
kendisine misafir olan insanoğlunu serbest bırakmaktan vazgeçmez.  

Her iki örnekte de görüldüğü üzere yeraltı ülkesinde yaşayan Şahmeran aynı 
zamanda şifa dağıtmaktadır. Şahmeran’ın bazen eti bazen de kanı hastalıklara derman 
olmaktadır. Şahmeran’ın etinin hastalara şifa verdiği Tomris Uyar’ın eserinden bir 
örnekle şu şekilde anlaşılmaktadır: 

“Sana bir öğüdüm var Camsap, dedi Şahmeran. Çünkü ben de çok 
sevdim seni. Beni öldürme işini sana verirlerse, sakın elini sürme bana, 
kanımı eline bulama. Öldükten sonra geniş bir çömleğin içine koysunlar 
beni. Üstümüze temiz su koyup kaynatsınlar. (…) Ve Camsap Hükümdara 
ilk gün Şahmeran’ın başını yedirdi, ikinci gün gövdesini, üçüncü gün 
kuyruğunu. (…) Dördüncü gün kaşıntı hafiflemişti” (s. 145-146) 
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Hatice Üzgül’ün eserinde ise; Şahmeran kuyruğundan akan kanın şifalı, 
başından akan kanın ise zehirli olduğunu söyler. Şahmeran’ın kuyruğunu kesip kanını 
içerler. Fakat bu kanı içen herkes zehirlenir ve ölür (bkz. 183).  

Her iki örnekte de görüldüğü üzere Şahmeran’ın eti ve kanı hem zehri hem de 
panzehri içerir. Şahmeran şifa verici özellikleriyle tedavi ederken aynı zamanda zehirli 
olması ile yok eden gücü de temsil etmektedir.  

Şahmeran, eski zamanlardan günümüze kadar nesilden nesile aktarılarak gelen 
bir arketiptir Jung’a göre edebi eserlerde karşımıza çıkan arketipler, insanların ortak 
bilinç dışında yatan ve bize çok derinden seslenen psişik davranış formlarıdır. Her iki 
esere bakıldığında Şahmeran’ın anne ve büyük bilge arketiplerine örnek olduğu 
görülmektedir.  

Şahmeran her iki eserde de otorite sahibi bir kişiyi temsil eder. Kahraman zor 
bir duruma düştüğünde ya da yardıma ihtiyaç duyduğunda, bu büyük bilge arketipi 
ortaya çıkar ve ona yardım eder; kahraman gerekeni yapamadığı için, gerekli bilgi, 
öğüt verip yardım eden yaşlı adam kılığında karşısına çıkar. Jung’a göre; “yaşlı adam 
bir yandan bilgi, idrak, düşünce, bilgelik, akıllılık ve sezgi, diğer yandan da iyi niyet 
ve yardımseverlik gibi ahlaki özellikleri temsil eder, ki bunlar onun “ruhsal” 
karakterini yeterince ortaya koyar” (Jung, 2013:91). Her iki eserde ise, Şahmeran 
ülkesine açılan bir kuyuda mahsur kalan insanoğlunu konuk eder ve ona hayata dair 
öğütleriyle uyarılarda bulunur. Misafirine doğru yolu göstererek de kendi cinsi 
arasında yaşaması üzerine yeryüzüne gönderir.  

Jung’a göre; Şahmeran’ın yeraltı dünyasında yaşaması, kendisinin yarı yılan bir 
varlık olması, ülkesine ulaşma yolunun bir kuyu vasıtasıyla olması Şahmeran’ın anne 
arketipinin özelliklerini taşıdığı gösterir. Jung, “Annenin üç önemli özelliği, bakıp 
büyüten, besleyen iyiliği, arzu dolu duygusallığı ve yeraltına özgü karanlığıdır” (Jung, 
2013:22) der ve her arketipin bir aydınlık bir de karanlık yüzünün olduğunu vurgular. 
Benzer şekilde Şahmeran da ülkesinde ifritleri korumakla kalmaz kendisine sığınan 
yabancıya da kucak açarak ona bağlanır ve sevgi ile şefkat duymaya başlar. 

Sonuç olarak, belden üstü insan ve aşağısı yılan olan Şahmeran hiç 
yaşlanmayan bir varlık olarak mitlerde yer almaktadır. Yeraltında büyük bir krallığı 
olan Şahmeran’ın kimi mitlerde eti kimi mitlerde ise sütü şifa kaynağıdır. Sütünü içen 
ve etini yiyen kişilerde hastalık kalmaz ve ölümcül hastalıklarından iyileşirler. Fakat 
“Binbir Gece Masalları”ndaki hikâyede verdiği iki şişeden biri zehirdir. Tıpkı bir 
yılanın kendine has doğası gibi zehri ve panzehiri bir arada bulundurur. Diğer 
hikâyede ise etinden yapılan bir ilaç hükümdarı ölümcül hastalığından kurtarır. 
Dolayısıyla yılanın sütünün ve etinin hayata yeniden döndürdüğü görülmektedir. 
Dolayısıyla çağlar boyunca korkulan bir varlık olan yılana saygı duyulma 
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sebeplerinden biri de onun şifa verme özelliği sayılabilir. Arketip kuramına göre, 
Şahmeran anne ve büyük bilge arketiplerini temsil etmektedir. Otorite sahibi olan 
Şahmeran ülkesine sığınan yabancılara yardım eder ve onlara yol gösterir. Ayrıca bir 
annenin duygusallığına ve iyiliğine sahip olan Şahmeran,  bilge bir yer altı 
tanrıçasıdır. 
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ÖZET 

Erendiz Atasü (1947-), özellikle kadın konusuna değindiği öykü, roman ve denemeleriyle 
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde kendine özgü yer edinmiş bir romancıdır. 
Yazar, son romanı Dün ve Ferda (2013)’da, başkişisi eczacı Ferda Başarır’ın, 1968 kuşağının 
sosyalist ideallerinden 1990’ların neoliberal politikalarını savunmaya uzanan öznel tarihini 
aktarırken arka planda Türk ve dünya tarihine yön veren önemli tarihsel / toplumsal 
gelişmelere de yer verir. Böylece dünyanın ve Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vuran 12 
Mart, 12 Eylül, Berlin Duvarı’nın yıkılışı, çöken sosyalist blokun yerini kapitalist ve neoliberal 
politikaların alması gibi sosyopolitik gelişmeleri de anlatı çerçevesine ekleyerek Ferda’nın 
dünü, bugünü ve yarını arasında bir köprü kurar. Buna göre; dünyada ve Türkiye’de değişen 
konjonktüre koşut olarak eski sosyalist Ferda da değişmiştir. Dün devletin sağlık sisteminden 
çekilmesine tepki gösterirken bugün bireysel sağlık sigortasına geçilmesini, uluslararası zincire 
dâhil büyük şirket eczanelerinin ülkeye girmesini savunmakta ve sağlık alanındaki yeni yasa 
tasarısını destekleyici lobi faaliyetleri yürütmektedir. Yazar, eski dava arkadaşlarının 
döneklikle suçladığı Ferda’daki değişimi, kişisel tarihinin ardı sıra onu ve kuşağını çevreleyen 
tarihsel ve toplumsal koşullarla da ilişkilendirerek anlatma yoluna gider. Dün ve Ferda’yı, 
benzer bir muhasebeye girişen diğer anlatılardan farklı kılan yönü, yazarın, başkişisi Ferda’nın 
geçirdiği değişim ve dönüşüme, güncel sağlık politikaları üzerinden yaklaşan somut tavrıdır. 
Bu bildiride, edebiyat sosyolojisinin imkânlarından yararlanılarak Ferda karakterinin değişimi 
üzerinden tarih - toplum ve birey arasındaki etkileşimin edebî esere yansıması örneklenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Erendiz Atasü, Dün ve Ferda, edebiyat sosyolojisi, değişim. 

THE CHANGE FACT IN THE CONTEXT OF INDIVIDUAL - HISTORY – 
SOCIETY IN ERENDİZ ATASÜ’S NOVEL CALLED “DÜN ve FERDA” 

ABSTRACT 

Erendiz Atasü (1947-) is a novelist who takes distinctive place with the stories, novels and 
essays especially referring to women issues in the Republican Period of Turkish Literature. In 
her last novel called “Dün ve Ferda” (2013) while the novelist is conveying the subjective 
history of chemist Ferda Başarır who is the protagonist from socialis tideals of 1968 generation 
to the defending neo liberal policies of 1990’s in the back ground she gives place to the vital 
historical and social developments dominating Turkish and world history. By this way, she 
builds a bridge among Ferda’s past, today and future by adding the socio-political 
developments like the world’s and Turkey’s recent history marked by March 12th, 12th 

September, the fall of the Berlin Wall replacing the capitalist and neo liberal policies of the 
collapse of the socialist block. According to this, paralel to the changing conjucture in Turkey 
and in the world, the former socialist Ferda has changed too. While she is reacting the 
withdrawal of the state’s health care in the past, today she is defending to pass through the 
private health insurance and the approval of large company pharmacies which are included in 
the international chain to enter in the country and carrying out lobby activities supporting the 
new Law Draft. The novelist chooses the way to narrate the change of Ferda whose old law 
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suits filed friend accuse her of inconstancy identifying with the historical and social conditions 
surronding her and her generation immediately after her personal history. The different aspect 
of “Dün ve Ferda” from other narrations that have similar studies is the concrete attitude 
through current health policies to the change and transtion of main character Ferda. In this 
paper with the help of the opportunities of the sociology of literature on the change of the 
character Ferda, reflection of the interaction among history – society and individual on literary 
work will be sampled. 

Keywords: Erendiz Atasü, Dün ve Ferda, Sociology of Literature, change. 

GİRİŞ 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde, daha çok, “kadın” konusuna 
değindiği öykü, roman ve denemeleriyle 1980 sonrası yazarları arasındaki yerini alan 
Erendiz Atasü (1947-), edebiyat yaşamına, 1983 tarihli ilk öykü kitabı Kadınlar da 
Vardır ile adım atar. İlk romanı Dağın Öteki Yüzü ise 1995 tarihini taşır. 2000’li yıllar 
itibariyle öykücü ve romancı kimliğinin yanına denemeci kimliğini de ekleyen yazar, 
bahsi geçen türlerdeki tüm eserlerinde “feminist” bir yaklaşım sergiler. Bilinçli bir 
tercihin ürünü olan bu feminizm, özellikle romanlarında, belirli bir kadın tipinin 
başkişi olarak seçilmesi noktasında kendini gösterir.  

Buna göre; Atasü’nün romanlarında, hikâyesine yer verdiği kadın kahramanlar, 
orta sınıf, eğitimli, meslek sahibi, şehirli, sosyalist ve çoğunlukla da sol mücadelenin 
içinde aktif olarak yer alan kişilerdir. Yazar, bir yandan bu kadınların bireysel 
öykülerine odaklanırken diğer yandan onların bu bireysellikleri üzerinden toplumsal 
çözümlemeler yapma yoluna gider. Bir başka deyişle; Atasü’nün romanlarında 
kadınların öznel tarihi ile nesnel tarih iç içe geçmiştir. “Atasü, öykülerinde çoğunlukla 
öznel deneyime iliklenmiş ‘an’lar üstünde yoğunlaşırken, romanlarını toplumda 
nesnel düzlemde yaşanmış ‘süreç’ler üstünde yapılandırmaktadır.” (Yüksel 2014: 41) 
Bu bakımdan, romanların başkişisi olarak seçilen kadınların bireysel hikâyesi, içinde 
yaşadıkları toplumsal - tarihsel bağlama oturtularak sunulur. Bu durum, romanlarda, 
özelde, Türkiye’nin yakın tarihi, genelde ise tarihsel ve konjonktürel açıdan dünyanın 
geldiği nokta şeklinde tezahür eder. Yazarın tüm romanlarında tekrarlanan bu kurgusal 
yapı dolayısıyla Atasü’nün romanları, tek bir kadının hayatının farklı dönemlerine ait 
bir öz yaşam öyküsü olarak da okunabilir. “Gevşekçe dokunmuş bir olay örgüsü içine 
yerleştirilmiş olan karakterler bir uçta bireysel (ve bedensel) duyarlıkları içinde 
sunulurken, öteki uçta içinde bulundukları tarih kesitinin ve coğrafyanın dayattığı 
toplumsal dinamiklerin baskısı bağlamında irdelenir.” (Yüksel 2014: 46)Böylelikle 
belirli bir kadın tipi üzerinden teori ve pratiği hayatla sınayarak bireye, topluma, hatta 
dünyanın gidişatına dair çıkarımlarda bulunmak, bunu yaparken olabildiğince nesnel 
kalmaya gayret etmek, söz konusu gayretin bir getirisi olarak biçimce de özgün 
yapıtlar vermeyi zorunlu kılar. Denilebilir ki Erendiz Atasü’nün aynı tema, motif ve 
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teknik yapı etrafında teşekkül eden romanları, anlatısal açıdan taşıdığı modernist - 
postmodernist tekniklerle de dinamik bir yapıya bürünür.18 

Öte yandan belirli bir tarihsel - toplumsal zaman kesitinin içine yerleştirilmiş 
bireyi ele almak, yer yer bir psikolog yer yer de bir toplum bilimci dikkatini gerektirir. 
Hikâyesine yer verdiği kadın kahramanı anlamak, onun içinde yaşadığı çağı ve 
toplumu da anlamayı gerektirdiğinden yazarın romanlarını edebiyat sosyolojisinin 
imkânları dâhilinde ele almak da mümkündür. Edebiyat ve sosyoloji şeklindeki iki 
farklı disiplinin, insan ve toplum ortak paydalarında buluşması olarak da ifade 
edilebilecek edebiyat sosyolojisi19, edebiyatın toplumsal bir inşa ve işlevi olduğu 
gerçeğinden hareketle edebi metinleri sosyolojik kavramsallaştırma yoluyla 
çözümleyen bir alt disiplin olarak tanımlanabilir. Bu kavramsallaştırma, edebi metin - 
toplum ve birey ilişkisi ile yapıt - yazar ilişkisi gibi konular üzerinden gerçekleşir 
(Kızmaz 2010: 554). Bu bağlamda, Erendiz Atasü’nün son romanı Dün ve 
Ferda20’daki değişim olgusu, edebî eserin, içinde oluştuğu toplumun aynası olduğu 
görüşünden yola çıkılarak “ayna - yansıtma - ifade” (Alver 2004a: 21) kavramları 
dolayımında, yazarın edebî tavrı da göz önünde bulundurularak, irdelenecektir. 

1. ROMANIN KİMLİĞİ, OLAY ÖRGÜSÜ VE KİŞİ KADROSU 

Erendiz Atasü’nün 2013 yılında yayımlanan son romanı Dün ve Ferda, başkişisi 
eczacı Ferda Başarır’ın, Türkiye’deki ve dünyadaki konjonktürel değişimlere koşut 
olarak 1960’lardan 2000’lere geçirdiği düşünsel değişimi,psikolojik ve sosyolojik 
boyutlarıyla ele alan, modernist ve postmodernist teknikleri de bünyesinde barındıran 
bir “dönem ve karakter romanı”dır (Direnç 2014: 65). Temelde “değişim” olgusunu 
irdeleyen eser, üç ana bölüm ile bu ana bölümlerin altında kendi içinde 
başlıklandırılmış alt bölümlere ayrılır. Ağırlıklı olarak İstanbul’da geçen romanda, 
olaylar, 1967 Haziran’ından 2000’lere uzanan bir zaman kesitinde vuku bulur. 
Olayların kronolojik bir seyir izlemediği romanda, başkişi Ferda Başarır’ın yanı sıra 
üniversiteden hocaları; Prof. Dr. Hürriyet Berkman, Prof. Dr. Kâzım Beyazıt ile eşi 
Özdemir Gerçeker ve kızı Barış kişi kadrosunu oluşturan diğer kahramanlardır.  

Olay örgüsünün hâl değişimi kalıbı (Çetin 2015: 194) üzerinde temellendiği 
romanda, olaylar, dün - şimdi - gelecek sarmalında geriye dönüşlerle sıralanır. Bir 
başka deyişle; daima geleceğe odaklı yaşayan Ferda’nın şimdi’si anlatılırken yazar, bu 
şimdi’deki durumu geçmişiyle ilişkilendirerek kahramanın kimliğini, kişiliğini örer. 

18 Bildirinin temel problematiği bu olmamakla birlikte, romanda, iç konuşmalar aracılığıyla modernist; “Sanal 
mekânda: Karakterler yazarı tartışıyor”, “Sanal mekânda: Yazar başkişisini tartışıyor”, “Sanal mekânda: 
Karakterlerin durum tartışması” ve “Sanal mekânda: Karakterler veda ediyor” başlıklı ara bölümlerde ise 
yabancılaştırma tekniği kullanılarak postmodernist bir kurgudan söz etmek mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bkz. (İşçi 
2014: 116-132) 
19 Edebiyat ve sosyoloji ilişkisi ile edebiyat sosyolojisi hakkında ayrıntılı bir kuramsal okuma listesi için bkz. (Escarpit 
1992), (Moran 1994: 74-77), (Alver 2004a; 2004b), (Solak 2014: 72-84), (Güngör 2015: 25-32)   
20 Erendiz Atasü, Dün ve Ferda, Can Yayınları, İstanbul 2013. Romandan yapılan alıntılar, bu baskıya aittir. 
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Buna göre, 1967 Haziran’ında yaşamının baharında bir genç kız olarak tasvir edilen 
Ferda, mezun olduğu eczacılık fakültesine asistan olarak girmeye hak kazanmıştır. 
Hocası Prof. Dr. Hürriyet Berkman’ın desteğine rağmen kürsü başkanıProf. Dr. Kâzım 
Beyazıt, Ferda’nın asistan seçilmesine tepkilidir; çünkü 1960’ların ortamında sağ - sol 
kutuplaşması, Prof. Berkman’ı solda, Prof. Beyazıt’ı ise sağda konumlandırmıştır. 
Ferda da ordudan atılmış bir subay kızı kimliğine fakültedeki sol gruba katılarak 
devrimci kimliği de eklemiştir. Oğlu Selim’i devrimci mücadele içinde kaybedişinin 
acısıyla Kâzım Bey, 12 Mart 1971 darbesinde Ferda’yı ihbar eder. Kısa bir süre hapis 
yatan Ferda, cezaevinden çıktığında asistanlıktan atıldığını öğrenir. Bir eczanede 
çalışırken tanışıp evlendiği Özdemir’le aktif siyasetin içinde yer alırlar. Kendi 
destekledikleri sol grup içinde görüş ayrılıkları baş gösterince TKP’ye katılırlar. 12 
Eylül 1980’de tutuklanacaklarını anlayınca parti kanalıyla Almanya’ya iltica ederler. 
Ferda’nın sığınmacılık yıllarında ağır bir depresyon geçirmesinin ardından, 1990’lı 
yıllarda, Türkiye’ye dönerler.  

Bu sırada henüz Almanya’dalarken, 1989’da, Berlin Duvarı yıkılır; akabinde 
sosyalist blok çöker. 1990’larda Ferda ve eşi Özdemir, tekrar sosyalist hareketler 
içinde yer almaya çalışsalar da konjonktür, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de 
değişmiştir. Neo-liberal politikalar ekseninde sağlık sisteminde birtakım değişikliklere 
gidilme kararı alınmış; ilk planda ilaç satışının, kısaca BŞE diye tabir edilen Büyük 
Şirket Eczaneleri’nden teminine karar verilmiştir.21 Bu sıralarda Türkiye’de bulunan 
uluslararası bir eczacılık şirketi olan Çizmeci grubundan bir teklif alan Ferda, ilaçta 
özelleştirme çalışmaları için şirket adına lobi faaliyetlerine başlar. Konuyla ilgili yasa 
tasarısı üzerinde çalışırken bir yandan da eski dava arkadaşlarına yeni sistemi, 
dolayısıyla, görüşlerini neden değiştirdiğini açıklamaya çalışır. Arkadaşlarının 
gözünde o, bir “dönek” tir artık. Yıllarca sağlıkta devletçiliği savunduktan sonra görüş 
değiştirmiş ve sağlık sisteminde özelleştirmeye sıcak bakmaya, dahası desteklemeye 
başlamıştır. Ne var ki şirket bir süre sonra Türkiye’den çekilme kararı alır, Ferda’nın 
lobi faaliyetleri de sona erer. Bu sırada eşi Özdemir’in parkinson rahatsızlığı da 
ilerlemiştir. Kısa bir zaman zarfında eşini kaybeden, kızı Barış’la baş başa kalan 
Ferda, ilk kez durup geriye bakma gereği duyar. Bir süre sonra kızıyla birlikte 
yerleştiği Almanya’da “ülkesinden, düşüncelerinden uzak, tek başına yalnız ve yaşlı 
bir kadın” (Atasü 2013: 213) olarak geçmişiyle yüzleşir. Böylelikle okur, roman 
boyunca Ferda’nın iyi hâlden kötüye, yükselişten düşüşe, gençlikten yaşlılığa, dünden 
yarına, şimdi’den düne geçişine tanıklık eder.  

21 Yazar, dünyadaki ve Türkiye’deki konjonktürel değişimlere bağlı olarak sağlık sistemini ilgilendiren gelişme ve 
değişimlere, Açıkoturumlar Çağı (2006) adlı romanında da değinmiştir. Bkz. (Polat 2012: 85)  
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2. “ZAMAN İNSANI DEĞİŞTİRİR.” 

Özetten de anlaşılacağı üzere; roman, eczacı Ferda Başarır’ın ideolojik değişimi 
üzerine kuruludur. Orta sınıf, eğitimli, meslek sahibi ve sosyalist bir kadın olmakla 
birlikte Ferda, yazarın diğer romanlarındaki kadın tiplerinden ayrılır. Şöyle ki bu son 
romanında Erendiz Atasü, diğer romanlarından farklı olarak bir anti-kahraman yaratır. 
Yazarın olumlamadığıFerda adlı bu anti-kahraman, “hem siyasi hem etik olarak 
yazardan farklı bir yerde konumlanmış ve yazarın çözümleyerek anlamaya çalıştığı bir 
karakter”dir (Direnç 2014: 65). Romanın “Sanal mekânda: Karakterler yazarı 
tartışıyor” başlıklı ara bölümlerinden ilkinde, “Yazarın benim olumsuz yanlarımı 
vurgulamasının nedeni, beni kendince ‘dönek’ olarak görmesi ve bu yüzden benden 
nefret etmese bile bana çok öfkeli olmasıdır.” (Atasü 2013: 117) sözleriyle anti-
kahraman oluşunun altını çizen Ferda, Erendiz Atasü’nün, “beyindeki düşünce 
kasnağını değiştirme ameliyesi” (Atasü 2013: 160) olarak tanımladığı değişimi 
anlamak adına çizdiği bir kadın tipidir. Eş bir söyleyişle; yazar, Ferda’yı salt “dönek” 
olarak yaftalamak yerine neden döndüğünü, baştaki ideallerinden neden vazgeçtiğini, 
yıllar içinde neden değiştiğini bir bilim adamı titizliğiyle irdelemeye yönelir. Buna 
göre, Ferda’nın zihnindeki düşünce kasnağı değişmiştir; evet ama bu, tek yönlü bir 
değişim değil kökleri tarih ve topluma dek uzanan psiko-sosyal bir değişimdir. 

Söz konusu değişim, yazara göre, öncelikle bir “zaman” sorunudur. Kitabın alt 
bölümlerinden birine de başlık olarak seçildiği gibi, “zaman insanı değiştirir” tezi, 
Ferda’nın şahsında somutlaşır. Nitekim genç bir eczacının, bir meslek dergisi adına, 
kendisiyle yaptığı bir röportaj sırasında Ferda’nın sarf ettiği, “O günün koşullarında 
makul olan, sosyalizm beklentisiydi; bugünse konjonktür değişti, dünyanın gidişatına 
karşı duramazsınız.” (Atasü 2013: 76) sözleriyle de bu tez doğrulanır. Bu anlamda, 
zaman, romanda bir yandan gençlik -yaşlılık zıtlığında fiziksel bir değişime neden 
olurken diğer yandan “bireylerin benimsedikleri, uzun süre destekledikleri, uğrunda 
mücadele vererek bedel ödedikleri dünya görüşlerini, ideolojik duruşlarını da” 
(Direnç 2014: 66) değiştiren bir güç olarak değerlendirilir. İşte Atasü, “İnsan, beynine 
yerleşmiş bir düşünme kasnağını nasıl söküp atabilir ve yerine yenisini takabilir?” 
(Atasü 2013: 131) sorusu dolayımında buna bir cevap arar. Bunun için de dün ile 
gelecek arasına sıkışmış bugün’de salınan Ferda’nın yaşam öyküsünü mercek altına 
alır. Dolayısıyla yazar, Ferda’yı, kişisel olduğu kadar onu kuşatan toplumsal, siyasal 
şartlar içinden de anlama çabasına girer. Böylece “hem içtenlikli ve sıcak bir 
‘yakından bakış’la karakterlerin ‘öznel’ konumuna eğilen hem de onları kuşbakışı bir 
yaklaşımla kavrayıp sorgulayan bir yazar” (Yüksel 2014: 41) tavrıyla Ferda’ya nesnel 
bir açıdan yaklaşır.  
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Buna göre; “ ‘Yarın’ demek, yani ‘gelecek’” (Atasü 2013: 18) anlamına gelen 
adından da anlaşılacağı üzere Ferda, daima geleceğe dönük yaşayan bir kadındır. 
Yalnızca yaşamın doğal akışı içinde değil Almanya’da ağır depresyon geçirdiği sırada 
uzandığı psikiyatr divanında dahi geçmişe bakmaz. Yukarıda bahsi geçen röportajda 
“Maziye dönük yaşamam.” (Atasü 2013: 75) sözleriyle dile getirdiği hayat 
karşısındaki bu duruş, onu şimdi’ye sımsıkı bağlar. Özellikle de savunduğu sosyalist 
ideoloji mevzubahis olduğunda aldığı her yarada kendini hemen iyileştirip içinde 
yaşadığı ana odaklanır, dün olanın kaydını beyninden neredeyse silip bugüne 
yoğunlaşır. 12 Mart 1971’de de 12 Eylül 1980’de de böyle davranarak ayakta 
kalmıştır. Siyasi sığınmacı olarak Almanya’da bulunduğu sıralarda yüzleşmekten 
kaçındığı geçmişi, yüzeye çıkmak için Ferda’yı zorlasa da kısa sürede toparlanıp 
kaldığı yerden mücadeleye devam eder. “İşte böyleydi Ferda, hemen günün sorununa 
odaklanır, çözüm üretmeye yoğunlaşırdı.” (Atasü 2013: 94) 1960’ların sonlarından 
2000’lere değin kendisini geleceğe taşıyan köprü olarak gördüğü şimdi’ye tutunarak 
ayakta kalan Ferda, yirmi birinci yüzyılın yeni dünya düzeni karşısında bir kez daha 
kendini yenileme gereği hisseder. Ne var ki bu, yenilenmeden çok zihinsel bir değişim 
olacak; sağlıkta özelleştirme ve yeni Eczaneler Yasası’nı savunarak eski sosyalist 
fikirlerini tamamen terk edecektir. Giriştiği lobi faaliyetlerinde gerek sivil toplum 
kuruluşlarına gerek meslektaşlarına verdiği cevap hep aynıdır: “Dünyanın gidişatına 
kimse karşı duramaz!” (Atasü 2013: 28) 

3. EDEBİYATIN AYNASINA YANSIYAN BİREY, TARİH VE TOPLUM: 
DÜN - BUGÜN - GELECEK 

“Ferdâ senin; senin bu teceddüd, bu inkılâb…” 

Tevfik Fikret 

 “Edebiyatın görevi çağına tanık olmaktır. Ben edebiyatın önemli bir özelliği 
dönemin ruhunu yakalamak ve yansıtmaktır, diyorum.” (Akdemir 2008: 4-5) 
sözleriyle edebiyata bir işlev yükleyen Atasü, aynı zamanda, romancıların ülke 
sorunlarına duyarsız kalmamaları görüşündedir. Ancak bunu yaparken romanın 
toplumu yansıtmakla kalmayarak bireyin iç dünyasını da irdelemesi gerektiği 
kanaatindedir. Nitekim bir romancı olarak kendisi de romanlarında kadınları 
anlatırken topluma ve Türkiye gerçeklerine ayna tutmaktadır (Suroğlu 2011:147; 149). 
Bu açıdan bakıldığında; Dün ve Ferda, fonda yer alan dönemin ruhunu yakalayan, 
merkeze aldığı Ferda’nın öyküsü üzerinden topluma ayna tutan, aynı zamanda, bireyin 
iç gerçekliğini de göz ardı etmeyen bir romandır. Ferda Başarır’ın zihnindeki düşünce 
kasnağının kökten bir değişime uğrayışını irdelediği romanında Atasü, bu değişimin 
öznel ve nesnel nedenlerini bir arada değerlendirir.  
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Buna göre; Ferda’daki güç takıntısı, özellikle siyasi yaşamı boyunca belirli bir 
davranış örüntüsü sergilemesi gibi psikolojik saikler, tarihsel - toplumsal şartlar ile 
birleştiğinde onu radikal bir değişime götürecek dönemece sürükler. Ordudan atılmış 
ezik bir babanın, ufak tefek boyu nedeniyle hep horlanmış kızı Ferda, bilgiye sahip 
olmayı güçle, ekonomik özgürlüğe kavuşmayı ise başkaldırıyla bağdaştırmıştır. Tam 
da o günlerin, 1961 Anayasası’nın görece özgürlük ortamı sağlayan, toplumsal açıdan 
elverişli şartlarında, Ferda’nın yaşam enerjisi “devrim ülküsü” ne (Atasü 2013: 42) 
kanalize olmuştur. Aslına bakılırsa Ferda, “hep, uğrunda canını, son damlasına kadar 
kanını verebileceğine inandığı bir mücadelenin içinde olmuştu”r (Atasü 2013: 30). 12 
Mart 1971’de ve 12 Eylül 1980’de, o zorlu günleri hafif sıyrıklarla atlatması da söz 
konusu adanmışlığıyla ilgilidir. Ne ki kendini adadığı sosyalist dünya ideali, Berlin 
Duvarı ile birlikte yıkılır: “Sosyalist blok çökünce, dünya bambaşka bir dönenceye 
girmiş oldu. Burada devrimci umuda artık yer yoktu. (…)” (Atasü 2013: 78-79)  

Dünyaya kapitalizm, devamında da liberalizm adlı yeni sistemleri getiren bu 
çöküş, Ferda’yı da ontolojik bir yabancılaşmanın eşiğine getirir. Siyasi ideallerinin 
çöküşüyle başta ailesi olmak üzere git gide kendine ve topluma yabancılaşan Ferda, 
geçirdiği kısa süreli bir depresyonun ardından bu tek kutuplu dünyada yaşama becerisi 
ile gücünü, yine içindeki enerjiden alır ve şartlar, Ferda’yı radikal bir değişimin 
kıyısına getirir. Bir zamanlar, şiddetle karşı çıktıkları bireysel sağlık uygulamalarını, 
şimdi hararetle savunur olmuştur. “Benim devletten sıtkım sıyrılmış, hocam.” (Atasü 
2013: 148) diyerek kendini savunduğu bu yeni durumda Ferda, ilaç piyasası özelinde, 
neo-liberal politikalara uyum sağlamış görünür. Bir başka ifadeyle; eski sosyalist 
Ferda, kapitalizme entegre olmuştur. Adını, geleceğin itici kuvvetinden alan Ferda’da, 
dün kavramı yoktur çünkü. Bugüne bakmalı, bugünden yarına bir köprü kurmalıdır. 
Bugün ise neo-liberal politikaların ülkeyi her alanda kuşattığı bir zaman dilimidir. 
Doğaldır ki sağlık hizmetleri de bu politikadan nasibini almıştır. Ne var ki hükûmet, 
ilaçtaki düzenlemelerle ilgili girişimleri süresiz olarak askıya alınca Ferda’nın da 
“gelecekle arasındaki bağ kopmuştu”r (Atasü 2013: 180). Çizmeci şirketler grubu, 
“ülke kamuoyunun yeniliğe, değişikliğe alıştırılması” (Atasü 2013: 176) misyonunu 
yüklediği Ferda’yla kurduğu iş ilişkisini sonlandırır. Böylece Ferda, hayatında hiç 
yapmadığı bir şeye yönelir: Geçmişe döner ve kendisiyle yüzleşir.  

“ (…) Çocukluk çağını geride bırakmış tek bir ferdin yüzünde 
mutluluk izi yok. Coşkulu ve kararlı, yapıcı insanlar nerede? Ferda’nın 
kuşağının insanları?.. Büsbütün mü susup kaldılar, yenilip kabuklarına 
çekildiler? Yoksa içlerinden Ferda gibi günü yakalamaya azimli olanlar, 
Ferda’dan daha başarılı çıkanlar, artık sıradan insanların doldurduğu 
mekânlara tenezzül mü etmiyorlar? Onların şahıslarına ait arabaları 
olduğu gibi yatları, helikopterleri mi var? Toplum dışı, pardon, toplum 
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üstü hayatlar mı sürüyorlar, toplumun hayatına dair kararlar vererek? 
Başarısızlık acı bir sızı Ferda’nın içinde.” (Atasü 2013: 191) 

SONUÇ 

Sonuç itibariyle; Ferda’nın tarihsel ve toplumsal bir kesit içine yerleştirilmiş 
bireysel hikâyesi göstermektedir ki birey, içinde kimliğinin şekillendiği toplumsal 
şartlardan büsbütün soyutlanamaz. Dünya değiştikçe birey de bu değişimden, çeşitli 
düzeylerde, payını almaktadır. Bir başka deyişle; bireyin tikel değişiminde, aile 
ortamından başlayan bir dizi psikolojik mekanizma kadar tarihsel - toplumsal 
mekanizmalar da etkendir. Birey ve toplum arasında bu anlamda karşılıklı bir 
etkileşim vardır. Aynı etkileşim, edebiyat ve toplum ilişkisi için de geçerlidir. 
Edebiyat da çağının tanığı olmak bağlamında toplumun bir aynasıdır. İşte Erendiz 
Atasü, Ferda’nın öznel hikâyesi üzerinden, hem bireysel düzlemde yaşanan değişimi 
(beyindeki düşünce kasnağını değiştirmek) hem de sağlık ve ilaç politikaları (sağlıkta 
özelleştirme, büyük şirket eczaneleri) üzerinden tarihsel - toplumsal düzlemde yaşanan 
değişimi eserine yansıtarak bireye ve topluma dair panoramik bir bakış sunar. Bu 
anlamda romanı, hem Ferda’nın hem de dünyanın ve Türkiye’nin geçirdiği değişimin 
romanı olarak okumak mümkündür. 
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ÖZET 

İnsanların gereksinimlerine uygun yardımcı aletler üretilmesi için gerekli bilgi ve yeteneklerin 
uygulanması anlamına gelen teknoloji, insanlık tarihi boyunca gerek edebi ürünlerin yayılması, 
gerekse ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Çalışmamızın amacı, edebiyat-
teknoloji ilişkisinin tarihçesini değerlendirmek, edebiyatın teknolojiye etkilerini ortaya koymak 
ve hızla gelişen teknolojinin edebiyatı nasıl yönlendirdiğine dikkat çekmektir. Bu bağlamda, 
öncelikle edebi metinlerde teknoloji kullanımının tarihçesine değinilecektir. Bunun için, Antik 
dönemden itibaren o günün teknolojisi çerçevesinde edebi ürünlerin aktarımı, matbaanın 
bulunmasıyla edebiyatın ivme kazanması gibi konular ele alınacaktır. Teknolojik gelişmeler 
sonucunda kültürlerarası ilişkilerin ilerlemesi dolayısıyla edebiyatın da gelişmesi, buna paralel 
olarak bilimkurgu edebiyatın ortaya çıkışının teknolojiye ihtiyacı olan hayal gücünü vermesi 
gibi konular da çalışmamız içerisinde irdelenecektir. Son olarak, günümüzde gelişmeleri hız 
kazanan teknolojinin edebiyata etkilerinin inceleneceği bu çalışmada, söz konusu yanımsalar 
sosyal paylaşım ağları üzerinden okuyucuya ulaşan, kendine özgü bir manifestosu bulunan, 
Fransa’da ve Kanada’da enstitüsü kurulan ve yeni bir edebi akım olarak değerlendirilebilecek 
twitterature/twitedebiyat örneğiyle desteklenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat teknoloji ilişkisi, kültürlerarası ilişkiler, bilimkurgu edebiyat, 
sosyal medya, twittedebiyat. 

RELATIONSHIP BETWEEN LITERATURE AND TECHNOLOGY 

ABSTRACT 

Technology, which means applying the necessary knowledge and skills to produce the 
appropriate tools for the requirement of people, has always played an important role in the 
diffusion and production of literary works throughout human history. The aim of our study is to 
evaluate the history of literature-technology relationship, to reveal the impact of technology on 
literature and to call attention to the rapidly evolving technology directs literature. In this 
context, we’ll first touch on the history of using the technology on the literary texts. For this, 
we’ll consider some topics such as from the Antiquity the transfer of literary works within the 
framework of the technology of this period and the acceleration of the literature with the 
invention of the printing press.  Also we’ll examine in our work the development of literature 
due to the progress depending on the technological advances, in parallel the appearance of the 
science fiction literature gives to technology the imagination needed. Finally, this study in 
which the current accelerating developments of technology’s literary reflections will be 
examined, those reflections will be supported with the example “twitterature” that reaches 
readers through social networks, has its own manifesto and established institutes in France and 
Canada can be considered as a new literary movement.    

Keywords: Relationship between literature and technology, intercultural relationships, 
science-fiction literature, social media, twitterature. 
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GİRİŞ 

Teknoloji, insanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla yardımcı aletleri ve 
bu aletlerin üretimi ile kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi olarak 
tanımlanabilir. İnsanlar, bilindiği kadarıyla günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl 
öncesinde Paleolitik Çağdan beri yaşamlarını idame ettirmek ve kolaylaştırmak 
amacıyla çeşitli aletler üretmektedirler. Dolayısıyla teknolojinin ortaya çıkışı tarih 
öncesi çağlara kadar götürülebilmektedir.  

Dille ilgili görsel işaretlerin belirli bir yapısal düzeyde kullanılmasıyla 
oluşturulan ve tarih boyunca farklı kültürlerde farklı biçimlerde geliştirilen yazı, temel 
iletişim araçlarından biridir ve insanlık tarihi içerisinde önemli bir teknolojik gelişme 
olarak kabul edilebilir. Teknolojiyi bu bağlamda değerlendirdiğimizde yazılı 
edebiyatın ilk ürünlerinden itibaren günümüze kadar uzanan süreçte edebiyat ve 
teknolojinin ilişkisi net bir şekilde görülür. 

Bilinen ilk yazılı edebiyat ürünü olan “Gılgamış Destanı”ndan başlayalım. 
Gılgamış Destanı, eski Mezopotamya’da üretilmiştir. Arkeolojik veriler ışığında, 
bilinen ilk yazı sistemini bulan Sümerlilere ait veriler içermesi bakımından önemli 
olan bu destan 56 kil tablet üzerine yazılmıştır. İ. Ö. 3500 yıllarında kullanılmaya 
başlanan bu tabletler, ucu sivri ya da pahlı bir kamış kullanılarak yumuşak kil üzerine 
yazıların kazınması ve daha sonra kilin kurutulmasıyla hazırlanmaktaydı (Bloom 
2003: 35-36). Bu durum, dönemin teknolojisini kullanarak insanların gelecek nesillere 
yazılı belge bırakma isteğinin bir sonucuydu.  

Taşınması zor olan kil tabletler dışında çabuk deforme olan kurutulmuş hayvan 
derisi ya da işlenmesi zor olan taş parçaları gibi maddelerin üzerine yazının 
aktarımının ardından kâğıdın icadı, daha önce bulunmuş olan mürekkebin 
kullanımıyla birlikte edebiyat metinlerinin daha rahat kaleme alınmasını sağlamıştır 
(Bloom 2003: 34). Matbaanın icadı ise, edebiyatın etki alanını arttırmış, metinlerin 
çok sayıda basılmasını ve okuyucuyla buluşmasını kolaylaştırmıştır.  

Tüm bu teknolojik gelişmeler, insanlık tarihi düşünüldüğünde çok önemli fakat 
yavaş ilerlemelerdir. Yazının kullanılmaya başlamasından matbaanın icadına kadar 
geçen yaklaşık 5000 yıllık süreçte, edebiyat varlığını sürdürse de, sözlü edebiyat 
ürünlerinin daha yaygın olması söz konusuydu. Yazılı edebiyat ise, el yazmaları ile 
varlık gösterebiliyordu. Kopist adı verilen meslek sahipleri, yazarların elde yazdıkları 
eserleri yine elde çoğaltıyorlardı.  

Matbaanın icadı bu anlamda çok önemli bir çığır açtı. Bir eserin saatler 
içerisinde yüzlerce baskısının yapılabilmesi, edebiyatın daha hızla etki etmesini 
sağladı. Böylece yazılı edebiyat ürünleri çoğaldı. Üstelik bu ürünler farklı dillere 
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çevrilerek basılmaya başlandı ve böylece insanlar, sadece savaşlar ya da göçler 
aracılığıyla değil, edebi ürünler sayesinde de farklı kültürleri tanıdı.  

Edebiyatla teknolojinin ilişkisi yalnızca edebi metinlerin yazılması ve 
çoğaltılması bağlamında düşünülemez. Teknoloji, teknik ve bilimsel altyapı ile 
edebiyata destek olurken, edebiyat da, düşünce aşamasında ihtiyaç duyulan hayal gücü 
ile teknolojiye farklı bir altyapı sunar.  

Bu noktada edebiyat teknoloji ilişkisi içerisinde bahsedilmesi gereken en önemli 
tematik türün bilimkurgu olduğunu söylemekte yarar görüyoruz. Söz konusu tür, 
edebiyatın erken dönemlerinden itibaren varlık gösterir. Bir sözlü edebiyat ürünü olan 
ve 9. Yüzyıla ait olduğu düşünülen Binbir Gece Masalları’nın bazıları, bilimkurgu 
özellikler taşır. Bu erken dönemde mitolojik bilimkurgu özelliği gösteren tür, 19. 
yüzyılın başlarından itibaren modern bilimkurgu romanların kaleme alınmasıyla 
birlikte gelişir. Bu eserlerde, modern bilimdeki gelişmelerin etkisi açık bir şekilde 
görülür. Bunun yanı sıra, daha insanların uzaya çıkması hayal bile edilmezken, hatta 
Wrigth kardeşler henüz ilk uçuşlarını gerçekleştirmemişken, edebiyat metinleri, 
insanların Ay’a yolculuk yapmasından bahseder hale gelmiştir. Örneğin, Jules 
Verne’in 1865 tarihli bilimkurgu eseri Ay’a Yolculuk’tan  104 yıl sonra, 1969’da 
insanlık bu hayali gerçekleştirebilecektir. Burada dikkat çekici olan nokta, Verne’in 
eseri ile Apollo 11 karşılaştırıldığında ortaya çıkan yakınlıklardır. Apollo 11’in 
kontrol paneli Columbia, Verne’in uzay gemisi ile neredeyse adaştır. Mürettebatları 
3’er kişidir. Her iki araç da Florida’dan hareket eder. Her ikisi de Dünya’ya dönüşte 
okyanus üzerine iniş yapar. Bu benzerlikler, edebiyatın teknolojiye hayal gücü 
anlamında verdiği desteğin kanıtı niteliğindedir.  

19. yüzyılın sonlarından itibaren hızlı bir ilerleme kaydeden teknoloji, 
günümüzde insan hayatının her noktasındadır. Bu hızlı gelişim, her bir nesil arasındaki 
yaşam tarzı farklılıklarını çoğaltmıştır. “Baby Boomer” olarak adlandırılan, 1946-1964 
yılları arasında doğan insanların kuşağı çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon gibi 
teknolojik cihazları ilk kullandıklarında lüks olarak görmüştür. Televizyonun etkili bir 
iletişim aracı olduğunu fark eden ilk kuşak Baby Boomer Kuşağıdır (Altuntuğ 2012). 
Kayıp kuşak olarak da adlandırılan ve 1965-1979 yılları arasında doğanları kapsayan 
X kuşağı ise teknolojik ilerlemelerin hız kazandığı bir dönemde yaşadıkları için 
zorunlu olarak bu ilerlemelere ayak uydurmaya çabalayan bir nesildir. Baby 
Boomer’lar kadar teknolojiden uzak olmasalar da, adeta teknolojiye göç 
ettirilmişlerdir. Söz konusu nesil ilk kişisel bilgisayarları kullandıklarında bu 
cihazların ne kadar gelişebileceğini düşünmemiştir. 1980 sonrası dönemde doğanlar 
ise teknolojik gelişmelere çok daha yatkın bir nesil oluşturmuşlardır. Y Kuşağı olarak 
tanımlanan bu nesil için teknolojik nesnelerin kullanılması, görevleri yerine getirmek 
için zorunludur. Bu kuşak için Dünya hiç de büyük değildir, Dünya’nın her yerinden 
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insanlarla kesintisiz olarak iletişim halinde olmak doğal bir eylemdir. Günümüzde en 
son nesil olarak tanımlanan, şu anda çocukluk/ergenlik çağlarında olan ve internet 
kuşağı olarak da anılan Z kuşağı ise 2000 yılı sonrasında doğanları kapsamaktadır. 
İnsanlık tarihinin motor beceri senkronizasyonu en yüksek olduğu belirtilen bu nesil, 
teknoloji bağımlısıdır (Keleş 2011: 132). Hayatlarının her adımı, hatta sosyalleşmeleri 
bile teknolojiye bağlıdır.   

Görüldüğü üzere, teknolojik gelişmelerin günlük yaşama etkisi gitgide 
artmaktadır. 50 yıl içerisinde 4 ayrı neslin ortaya çıkması, bu etkinin bir sonucudur.  

Bu noktada, günümüzde, Y ve Z kuşaklarının dışındaki insanların algılarını alt 
üst eden bilgisayar teknolojilerinden ve buna bağlı olarak gelişen internetten 
bahsetmemiz gerekiyor. Bilgisayar, 1837 yılında İngiliz matematikçi Charles 
Babbage’ın (1791-1871) yazılımlanabilir bir makine fikrini ortaya atmasıyla şekillense 
de, gerçek bir bilgisayar olarak tanımlanabilen makinenin kullanımı ancak 1940’lı 
yıllarda gerçekleşebildi. Genel kullanım amaçlı elektronik bir bilgisayar olan ve ABD 
ordusu tarafından geliştirilen ENIAC, devasa bir cihazdı. Teknoloji, 50 yıl içerisinde 
bu bilgisayarları geliştirerek ve avuç içine sığacak kadar küçülterek nano boyutlara 
taşıdı. 1985 yılında ise, bilgisayar teknolojisine bizleri bağımlı kılan internet, 
kullanıcıların hizmetine sunuldu (Leiner 2012). Bugün, özellikle Facebook ve Twitter 
gibi sosyal paylaşım ağları sayesinde hemen herkes dünyanın her yeriyle iletişim 
halinde olabilmektedir.  

Peki, bu teknolojiden edebiyat nasıl etkilenmiştir? Edebiyatın, hayatımızın içine 
bu kadar işlemiş olan ve sınırsız imkânlar sunan internetten etkilenmemesi ve bu 
teknolojiyi kullanmaması elbette mümkün değildir. Edebiyatçılar söz konusu 
teknolojik gelişimi takip ederek, edebi ürünleri teknoloji aracılığıyla okuyucuya 
aktarma imkânı buldular. Elektronik kitap okuyucular ve geliştirilen kitap okuyucu 
programlar, dünyanın başka bir ucunda yayımlanmış kitapları birkaç saniye içerisinde 
elde etmemize olanak tanırken, sosyal paylaşım ağları, güncel yazarların düşüncelerini 
dünyanın her yanından insanlarla rahatlıkla paylaşabilmelerini sağladı.  

Bu sosyal paylaşım ağlarının en yaygın olanlarından biri “Twitter”, 
katılımcılarının 140 karakter ile düşüncelerini paylaştıkları ve bireysel ya da toplumsal 
olaylardan haberdar oldukları bir ağdır. Bunun yanı sıra, 2006 yılında kurulmuş olan 
Twitter, son edebi türlerden birine de ev sahipliği yapmaktadır. 
“Twitterature/Twittedebiyat” adı verilen bu tür, “Twitter”ın kurulmasının ardından 
edebiyat dünyasına adım atmıştır. Mikro-kurgunun alt türü olarak 
değerlendirebileceğimiz twittedebiyat, kaynağını Japon edebiyatında eski bir şiir türü 
olan Haiku’lara, 19. yüzyılda yaygın olan tefrika romanlara, 20. yüzyıl sürrealistleri 
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tarafından geliştirilen “müstesna kadavra” (Artun 2006: 73-90) yöntemine ve 
“OuLiPo”22  adıyla anılan uluslararası edebiyat grubuna dayandırmaktadır.  

Fransa ve Kanada’da, bu türü incelemek ve yaygın hale getirmek için kurulan 
enstitülerle twittedebiyat, edebi faaliyetlerini resmi bir şekilde sürdürmektedir. 
“Karşılaştırmalı Twittedebiyat Enstitüsü/L’Institut de Twittérature comparée” adıyla 
Québec ve Bordeaux’da kurulan bu enstitüler, twittedebiyatı “140 karakterde bir 
evren” sloganıyla özetlemektedirler. Bu enstitülerin internet sayfasında bulunan 
yönetmeliklerinde, şu an için twittedebiyat ürünlerinin yalnızca Twitter’da ve sınırlı 
bir alana 140 karakter içerisinde yazılabildiği belirtilmiştir. Ancak Twitter’ın feshi 
durumunda da edebi faaliyetlerini sürdürecekleri ve nano-edebiyat ürünleri 
vereceklerini söylemektedirler. Dolayısıyla twittedebiyatçılar için Twitter, geniş bir 
alana ulaşmak için kullanılan bir araçtır.23 

140 karakter içerisine hapsedilmiş gibi görünen twittedebiyat, aslında geniş bir 
kullanım alanına sahiptir ve kendi içinde türler, yöntemler ve retorik açısından pek çok 
yenilik getirmiştir. Ayrıca, sosyal paylaşım sitelerinde sıklıkla rastladığımız kabalistik 
işaretler (@, # gibi), genel olarak kullanılmaz. Kısacası twittedebiyatçı, sadece 
alfabenin harflerini ve noktalama işaretlerini kullanır. Tweetin 140 karakterden 
oluşması daha makbul olarak kabul edilse de şart değildir, daha az karakter 
kullanılabilir. Yazarlar, genellikle twitter hesaplarında kayıtlı olan takma adlarla 
tanınırlar. Twittedebiyat resmi sitesinde, tweet yazarları, yazdıkları türlere göre “şiir, 
öykü” gibi başlıklar halinde sınıflandırılmışlardır. Twittedebiyat metinlerinde biçimsel 
oyunlar, ses yinelemesi, koşutluk, mecaz, düzdeğişmece, kapsamlayış, eğretileme, 
karşılaştırma, kişileştirme gibi edebi sanatlar sıklıkla kullanılır. Retorik açısından ise, 
tweetlerin kısa ve çarpıcı olması esastır.  

Yapısal ve konusal olarak, twittedebiyatta, şiir, öykü, efsane, masal, deneme 
gibi diğer türleri anımsatan metinler bulunur. Tüm bunlar genellikle özdeyiş formunda 
yazılırlar. En yaygın olarak kullanılan tür, öyküler ve nano-öykülerdir. Bu nano-
öykülerin temel niteliği, en fazla 140 karakterde tam bir öyküyü anlatmasıdır. Diğer 
öyküler ise, ardı ardına birkaç tweetten oluşabilmektedir. Romanesk teknikler 
kullanılarak yazılan bu öykülerde tweetler birbirlerine bağlıdır. Şiirlerde ise haikuların 
etkisi görülmektedir ve bunlara “twaiku”24  adı verilmektedir. 

İleride teknolojinin hangi boyutlara ulaşacağını ve twittedebiyatın ömrünün ne 
kadar olacağını şimdiden tahmin etmek çok zordur. Ancak, twittedebiyat, teknolojinin 
en yoğun kullanıldığı ve en kısa metinlerin oluşturulduğu, tüm dünyaya saniyeler 

22 Ouvroir de la Littérature potentielle/ Potansiyel Edebiyat Atölyesi, ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.oulipo.net/ 
23 Bkz. http://www.twittexte.com/   
24 Bkz. http://www.twittexte.com/ 
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içerisinde ulaşabilen sınırlı ama sonsuz bir tür olarak edebiyat dünyası içerisindeki 
yerini almıştır.  

Teknolojinin sınırlarını hızla genişlettiği günümüzde, edebiyat ve teknoloji 
arasındaki ilişkinin, bilgisayar teknolojilerinin herkes tarafından kullanılabilir hale 
getirilmiş olmasının ve sosyal paylaşım ağlarının oluşturulmasının ardından 
eskisinden daha yoğun bir hale geldiği görülmektedir. Söz konusu ağların en 
yaygınlarından biri olan Twitter aracılığıyla oluşturulan twittedebiyatın ise bu 
savımızın en somut örneklerinden biri olduğu açıktır. Twittedebiyat, adına enstitülerin 
kurulduğu, belirli kuralları ve hatta her bir maddesi 140 karakterden oluşan 14 
maddelik bir manifestosu bulunan bir tür olarak, küçük boyutuna rağmen, tüm edebi 
türlerden daha kolay ulaşılabilen ve tüm dünyayı kapsayan niteliğiyle internetin ve 
bilgisayarın kullanımını zorunlu kıldığından teknolojinin edebiyatla doğrudan ilişki 
kurmasını sağlamaktadır. 
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ÖZET 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1934 yılı romanı Ankara, Kurtuluş Savaşı yıllarından 
Cumhuriyet sonrası döneme dek uzanan ve sonuncusu bir ütopya olarak kurgulanan üç 
bölümden oluşur. Aynı yıl Sovyet Yazarlar Birliği Kurultayı’na katılarak bir konuşma yapan 
yazarın, sosyalist kimlik inşası idealinden ve işlevsel makine-bedenler yaratma fikrinden ilham 
aldığı görülür. Bu ilhamın romana yansıması, Sovyet dönemi propaganda eserlerine 
benzerliğiyle dikkat çeker. Bu çalışmada, Karaosmanoğlu’nun Ankara romanı, edebiyat 
sosyolojisi yöntemiyle, beden politikaları ve toplumsal cinsiyet bağlamında incelenecektir. 
Çalışmada, Ankara romanında dönemin beden politikalarından izlerin, Sovyetler Birliği’nin 
kimlik inşası sürecindeki çarpıcı benzerlikler ve ortak söylemler yardımıyla ortaya konması 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, beden politikaları, makine-beden, 
kimlik inşası. 

IDEAL OF BODY-MACHINE AND INFLUENCE OF SOVIET BODY 
POLITICS IN THE NOVEL “ANKARA” 

ABSTRACT 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s Ankara is a novel that consists of three chapters describing the 
story of Turkish War of Independence and extends to Republican Period. The third chapter is 
fictionalized as an utopia. The writer participates in Union of Soviet Writers in 1934 and gives 
a speech there. He draws inspiration from the ideal of socialist identity construction and 
functional body-machine concept. The reflection of this inspiration to novel draws attention 
with its similarity to propaganda in Soviet Union. In this study, Karaosmanoğlu’s novel Ankara 
will be analysed by sociology of literature in the context of body politics and gender. 
Reflections of body politics will be discussed by the aid of striking similarities and common 
discourse in identity construction process of Soviet Union. 

Keywords: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, body politics, body-machine, identity 
construction.  

GİRİŞ 

Rus siyasi tarihinde, Sovyet sosyalizmi yıllarının ideallerini pratiğe 
dökebilmiş bir tecrübe olup olmadığı tartışılırken, sanatsal kurgularda birer insan 
değil de, birer makine gibi anlatılan vatandaşlara sıklıkla yer verilir. Döneme ait 
teorik çalışmalarda ve belgesel nitelik taşıyan işlerde, vatandaşın bedenen kusursuz 
olarak yansıtıldığı gözlenir.  

Bedenin, siyasal iktidarların odak noktalarından, üstelik en önemlilerinden 
oluşuna ilişkin, Michel Foucault’nun teorik düzlemi, Sovyet tecrübesini incelemek 
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adına önemli ipuçları taşır.Foucault (2007, 102) Aydınlanma ile beraber, 
engizisyoncu zihniyetin yerini artık bedeni yok etmeyi değil, onu yaşatarak 
ehlileştirmeyi, terbiye etmeyi ve işlevselliğinden yararlanmayı seçen modernleşme 
zihniyetine bıraktığını vurgular. Modernleşme hareketleri ile paralel gelişen 
süreçte, sadece kurum ve zihniyetlerin değil, bedenlerin de yeniden inşası söz 
konusudur. 

Sovyetler Birliği örneğini incelerken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
yıllarında, neredeyse aynı söylemler üzerine kurulan beden politikalarının 
benimsenmiş olması dikkat çekicidir. Osmanlı kadın hareketinden Cumhuriyet’in 
yeni kadınına uzanan ve devletlerin kimlik inşası sürecinin uzantısı olarak ele 
aldığımız dönem üzerine yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar 
Türkiye’de, Cumhuriyet’in beden politikalarına dair sözünü esirgemeyen, bununla 
birlikte objektif bir literatürün genişliğinin keşfini sağlamıştır. Beden odaklı 
toplumsal cinsiyet çalışmaları, hâlihazırda gelişmekte olan bir eleştirel odaktır. 

Bu çalışmada, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Ankara” romanında 
dönemin beden politikalarının yansımaları, Sovyetler Birliği’nin kimlik inşası 
süreçlerindeki çarpıcı benzerlikler ve ortak söylemler yardımıyla ele alınacaktır.  

1. Ankara Romanında Aydınlanma Anları ve Karikatür Tipler 

Tezli roman oluşunun bir gereği olarak Ankara, olay kişilerini ani zihinsel ve 
bedensel dönüşümlere sevk eder. Romanın başkahramanı Selma, üç ayrı bölümde, 
üç ayrı erkekle evlenerek arayışını tamamlar. Bu üç erkek, farklı üç dönem ve 
zihniyetin temsilcileridir. Selma’nın “kararsızlık, sürekli değişme arzusu, sürekli 
bir mutsuzluk” halinde olması ve dönüşümünü aşk odağında gerçekleştirmesi, 
romanda “bovarizm” etkisi olarak yorumlanır (Çelik, 2013: 83).  

Banka memuru olan Nazif’le birlikte Ankara’ya yerleşen “İstanbul kızı” 
Selma, Subay Hakkı Bey’in tesiriyle Sakarya Savaşı’nda mücadeleye katılmak için 
Eskişehir’e gider.Hakkı Bey’in asker tavrından, milli şuurundan etkilenen Selma, 
şefkatle sevdiği eşi Nazif’i ani bir dönüşümle “mıymıntı” adam olarak niteler,ondan 
tiksinmeye başlar: 

“Selma Hanım, kocasından ne kadar uzak olduğunu, onu ise ne kadar sönük, 
ne kadar şahsiyetsiz ve mıymıntı bulduğunu asıl bugün anlıyordu. Onun ütülü ve 
tozsuz pantolonundan, beyaz gömleğinden, saçlarının o intizamlı taranışından ve 
yumuşak, pembe cildinden tiksiniyordu” (Karaosmanoğlu, 1998: 95). 

Savaş sonrası Hakkı Bey’in gösteriş merakı ise kendisinde ikinci bir hayal 
kırıklığı ve tatminsizlik dönemine yol açacak, Selma, ideal vatandaş olma 
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yolundaki dönüşümünü, gazeteci ve yazar Neşet Sabit ile olan evliliğinde 
tamamlayacaktır.  

Selma bıkıp usanmadan evlenmekte, Ankara’da yaban hisseden narin bir 
İstanbul hanımefendisi iken Eskişehir’e hastabakıcı olarak gidip evini terk etmekte, 
her dönüşüm döneminde eski eşinden bedenen de nefret etmekte, “milli şuuru” bir 
anda yükselip alçalmaktadır. Romanın başında şefkat ve sorumlulukla 
özdeşleştirilen Nazif, mücadele yıllarında bir asalak olarak çizilmektedir. Sert 
mizacı ve Batılılaşmış kesimlere karşı tahammülsüz tutumu vurgulanan Hakkı Bey, 
zafer sonrası askerlik yıllarından eser kalmamış, dejenere, eğlence peşinde ve 
duyarsız bir adam olarak yansıtılmıştır.  

Bütün roman kişilerinin geçirdiği bu ani dönüşümler, onları birer karikatür 
gülünçlüğüne indirgemekte, eserde yapay bir tonu hâkim kılmaktadır. Nitekim 
Yakup Kadri, yazılışından otuz yıl sonra romanın üçüncü baskısına yazdığı önsözde 
“…hala romanın ikinci bölümünde verdiğim ve karikatürünü yaptığım Ankara’nın 
içinde tepinip durmaktayız” diyerek hayal kırıklığını dile getirmektedir. 

2. “Yaban, Yabancı Demektir” 

Yakup Kadri’nin 1932 yılı eserine adını veren “Yaban” olma fikri, 1934 yılı 
romanı Ankara’da da sürdürülür. Özellikle romanın birinci bölümünde Selma, 
medeniyet merkezi İstanbul’dan Anadolu’nun kalbi Ankara’ya taşınmayı bir türlü 
kabullenememekte ve çevresine uyum sağlayamamaktadır. Ankara’daki ilk 
gecesinde, yataktan çıkan tahtakurularının Selma’da yarattığı korku ve tiksinti 
simgeseldir, ilk bölümde leitmotive olarak yinelenir. 

Selma için Ankara ahalisi nasıl “öteki”ni temsil ediyorsa, Ankaralılar da bu 
İstanbul hanımefendisine yaban gözüyle bakmaktadır. Kiracısı oldukları Ömer 
Bey’in eşleri tarafından, yabancı bir mahlûk gibi uzun uzun süzülen Selma, “cılız, 
kansız, sanki gün yüzü görmemiş” bulunmaktadır.  

Selma ise, Anadolu’nun birçok köyünde, nazar değmesin diye inşa sırasında 
yarım bırakılan çatı katlarını anlamamakta, “baykuş yuvası gibi” kalakalan katların 
fakirlikten yarım kaldığını düşünmekte, bu insanların, kışın fazla mangal yanmasın 
diye geceleri aynı odaya doluşup uyuduklarını kocasına iğrenme ve şaşkınlıkla 
anlatmaktadır. 

Bir tartışmalarında, Selma, Nazif’e: “Hem, biz-onlar lakırdısı da nedir? 
Hepimiz Türk değil miyiz?” diye çıkışsa da, fikirlerini yaşamına uyarlayamadığı 
görülmektedir. Nazif: “Onlarca yaban biziz” der. “Zaten bu kadar kötü bir söz 
değil. Yaban, Ankara lehçesinde sadece yabancı demektir.”  

231 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

Bu açıklamayla Yakup Kadri, ötekiliği “Yaban” romanında olduğu kadar 
keskin ve düşmanca bir sorun olarak değil, gelişmekte olan bir toplumun aydın 
kesimi ile halkı arasında olası bir “yabancılaşma” meselesi olarak ele almaktadır. 
Ancak romanın seyri, aynı sosyal sınıftan insanların da birbirini ötekileştirmesi 
üzerine kurgulandığından, bu tez roman içinde dahi gerçeklik kazanamamaktadır. 

3. Makine Bedenler: Kusursuz ve Mutlu Vatandaşlar 

 “Makinalaşmak 
trrrrum,  
trrrrum,  
trrrrum!  

trak tiki tak!  
makinalaşmak istiyorum!” 

Nazım Hikmet, 1923 

“Nazım Hikmet ve Makinalaşmak” kitabının yazarı Necmi Selamet, 
“Makinalaşmak” şiirinde Mayakovski etkisine dair, bu etkinin devamlı ve kalıcı bir 
etki olmadığını, üstelik sadece biçime yönelik bir etki olduğunu öne sürer: “ 
‘Makinalaşmak’ şiirinde fütürist etkiler görünür durumda olmasına rağmen, bu 
şiirin asıl yazılma nedeni tarımda makinalaşma, açlık ve hızlı bir biçimde bu 
konuda çözüme ulaşma idileğidir. Şiirin kaynağı bunlardır. Dolaylı bir biçimde 
savaşlara, kuraklığa, hatta savaşlar nedeni ile tarımın sabote edilmesine kadar 
uzanır bu” (Öztop, 2007: 25). 

 Ancak gerek Nazım Hikmet’in dizelerinde, gerek Yakup Kadri’nin 
“Ankara” romanında makineleşmeyi milli inkişafın odağına yerleştirmeleri; insan 
bedeni ile makinenin ritmik işleyişini bir tutma ve beden ile makineyi bütünleştirme 
hayalleri, bu temayı beden politikaları bağlamında ele almayı gerektirir. 

Bu başlık altında, modernleşme ütopyası olarak makine bedenlerin Ankara 
romanında nasıl tasvir edildiğine odaklanarak, Yakup Kadri’nin çağdaşı 
sanatçıların benzer yaklaşımlarına değinecek; fütürist beden inşası ve 
makineleştirme fikri ile Yunan idealini ve terbiye edilmiş sporcu bedenlerini ele 
alacağız. 

Ankara romanının bir ütopya olarak kurgulanan üçüncü bölümü, 1937-1943 
yıllarını anlatmaktadır. Milli mücadele başarıyla sonuçlanmış, Selma, kendisinden 
yaşça küçük gazeteci ve yazar Neşet Sabit ile evlenmiştir. İnsanın madde ve makine 
üzerinde hâkimiyete erişmesi ve hatta onunla bütünleşerek kendini 
kusursuzlaştırması fikri, bu bölümde ağırlık kazanır: 
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“Maddenin insan elinde bu şekilden şekle girişi, adeta canlanıp, şuurlanıp 
(…) bir uzviyet halini alışı ona hayret verici bir fantasmagoria gibi geldi. 
Makinalar, idrak ve irade sahibi mahlûklar gibi işliyordu ve bunların yaradanı 
olan insan, eşya ve tabiat üstündeki hükmünü bunlar vasitasıyle yürütürken 
mukadderatının en yüksek mertebesine erişmiş görünüyordu.” (Karaosmanoğlu, 
1998: 186) 

Romanda “yeni insan” ile eski insan kıyaslanır ve rasyonel “tam insan”ın 
tanımı yapılır: 

“Hayır, yeni cemiyet gibi yeni insanda da, kaza ve kadere bırakılmış hiçbir 
taraf olamaz. Her şey, akıl ve irade işidir. Nasıl ki, iptidai insan zekâ ve bilgi 
sayesinde tabiat kuvvetlerini kendine râm kılmasını bilen insan demekti; öylece, 
yeni insan –yani tam insan da- hem tabiatı, hem o tabiatın bir cüzü olan kendi 
benliğini iradesi altına almasını bilecektir (Karaosmanoğlu, 1998: 195). 

“Makine-insan, tam insan, işlevsel insan” fikri, aynı dönemde, Sovyetlerde 
de bir ideal olarak sunulur.Sovyet yönetmeni Dziga Vertov, “Sine-Göz” adlı 
kuramsal çalışmasında, yeni dünyanın kusursuz insanını şöyle tanımlar: 

“Ben sine-gözüm. Adem’den daha kusursuz bir insan yaratıyorum, çeşit çeşit 
hazırlık projeleri ve diyagramlara uygun olarak binlerce değişik insan yaratıyorum. Ben 
sine-gözüm. Bir insandan en güçlü ve en hünerli elleri; başka birinden en düz ve en biçimli 
bacakları; üçüncü bir kişiden en güzel ve en manidar başı alıyorum ve montaj aracılığıyla 
yeni, kusursuz bir insan yaratıyorum.” (Vertov, 2007:17) 

Sovyetlerin “yeni insan” yaratımı fikri, Vertov’un sanat felsefesinin temelini 
oluşturur. Vertov, devrimin hızına, eserlerindeki ritmik yapıyla ulaşmaya çalışır (Özakın, 
2012): 

“Bizim yolumuz makinelerin şiirine, beceriksiz yurttaştan elektrikle çalışan kusursuz 
insana doğru uzanıyor. Hantallık ve beceriksizlikten muaf yeni insan, makinelerin hafif, 
kesin hareketlerine sahip olacak ve filmlerimizin kıvanç verici konusu olacaktır” (Vertov, 
2007:6). 

Selma’da Neşet Sabit’e karşı hayranlık ve gurur duygularını harekete geçiren 
şey –bir tiyatro prömiyerindeki başarısı söz konusu olduğunda dahi-, onun dinçliği, 
güçlülüğü, bir kahramanı anımsatan erkeksiliğidir: “Neşet Sabit’in dinç, gürbüz ve 
vakarlı endamı (…) bir genç kahramanın resmi gibi görünecekti” (Karaosmanoğlu, 
1998: 199). 

Yakup Kadri’nin insan bedeninden dolaysız yoldan bir makine olarak söz 
ettiği görülmektedir; aynı zamanda ideal beden, sadece sağlıklı bedendir. Hastalıklı 
bedenler, adeta eski dönemlere ait olan ve işe yaramaz bedenler olarak tasvir 
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edilir.Ayrıca spor, yeni dünyanın yeni insanlarını bedenen de kusursuzlaştıran bir 
pratik olarak övgü kazanır: 

“Sonra, o ne sıhhat, iki gözüm, o ne sıhhat!... O ne halis ruh ve beden 
tazeliği!... Hangisinde, bizi kemiren illetlerden bir eser bulabilirsin? (…) Bu kötü 
ve sakat makine,tabiatın bize bahşettiği bütün güzel ve iyi şeyleri hemen bir şer ve 
fesat unsuru haline sokar ve onlardan bizim sayısız felaketlerimizin zehrini 
çıkarırdı. (…) Sabahtan akşama kadar hersaati birmeşguliyetle doludur ve sportun 
rasyonel usulleri sayesinde onun bünyesi gibi ahlakı da sıhhatli ve faziletli bir 
inkişafa doğru feyz alıp gitmektedir” (Karaosmanoğlu, 1998: 225). 

Arpacı (2013, 502) beden söz konusu olduğunda “terbiye” kavramının 
yalnızca sportif anlamda düşünülmesinin eksik olacağına, terbiyenin erken 
Cumhuriyet döneminde tıpkı hıfzıssıhha (sağlıklı yaşamak için alınması gerekli 
önlemlerin bütünü) gibi ahlâki terbiye, ırk terbiyesi gibi alanlarla eklemlendiğine 
dikkat çeker. “Ankara”da sağlıklı ve terbiye edilmiş bedenler de, milletin manevi 
ilerleyişinin teminatı olarak cisimleşir; Yakup Kadri’ye göre spor vasıtasıyla yeni 
insanın “bünyesi gibi ahlakı da sıhhatli ve faziletli” olacaktır. 

Türkmen (2013,733) İkinci Meşrutiyet döneminden itibaren devletin beden 
eğitimi ve sporu bir program çerçevesinde ele aldığını, bunların gündelik yaşam 
pratiği arasına dâhil olduğunu ve devletin bu alana doğrudan müdahil olmaya 
başladığını kaydeder. Eğitim alanındaki uygulamaların zamanla daha totaliter ve 
ideolojik bir niteliğe büründüğünü; uygulanan programların Alman ve Sovyet 
sistemlerinden etkilendiğini belirten Türkmen, CHP’nin dördüncü kurultayından 
beden mükellefiyetine ilişkin şu ifadeleri aktarır: 

“…Bütün Türk gençliğine neşe ve sıhhatlerini, nefse ve millete inanmalarını 
besleyecek beden terbiyesi verilecek ve gençlik İnkılâbı ve bütün istiklal şartları ile 
yurdu müdafaa etmeyi en üstün vazife tanıyan ve bu vazifeyi yerine getirme uğruna 
her varlığın fedasına hazır tutan zihniyetle yetiştirilecektir… Yurtta beden ve 
inkılâp terbiyesi ile spor işlerinde birlik göz önünde tutulacaktır. Mekteplerde, 
devlet müesseselerinde, hususi müesseseler ve fabrikalarda bulunanlar arasında 
yaşlarına göre herkesin beden terbiyesi ile meşgul olması mecburiyet altına 
alınacaktır...” 

Aksu Bora (2012, 221-222) erken Cumhuriyet döneminde, Türk 
milliyetçiliğinin kurucularının kendi denetimlerinde bir kadın imgesi yaratmaya 
çalıştığını ve bunu ulusun kimliğinin sınırlarını çizmek ve belirginleştirmek üzere 
bir ideal olarak öne sürdüğünü belirtir. Yakup Kadri’nin Ankara romanından da söz 
eden Bora, romanın üçüncü bölümüne ilişkin, bu bölümde en sık tekrarlanan 
sözcüklerin “gençlik” ve “sıhhat” olduğunu, Yakup Kadri’nin gençlik dönemindeki 
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Antik Yunan hayranlığı hatırlandığında, genç ve sağlıklı bedenlerden oluşan bir 
toplum imgesinin, bu ütopyanın kurucu ögesi olarak kabul edilebileceğini ortaya 
koyar. 

Milli şef olarak Mustafa Kemal imajında da sağlıklı ve güçlü, aynı zamanda 
Eski Yunan’ı çağrıştıran bedensel özelliklere vurgu yapılmaktadır. Selma, Mustafa 
Kemal’i şu şekilde gözlemlemektedir: 

“Bu profilin en belli, en göze çarpan hususiyetleri, alında, gözyuvasında ve 
çenede toplanmıştı. Bu alın, çok geniş olmamakla beraber, eski Yunan 
heykeltıraşlarına bir genç tanrı kafası örneği olacak derecede düzgün, ahenkli ve 
yontulmuş idi. (…) Ve bütün yüzün enerjisi, çenede toplanmış gibiydi. Bu kuvvetli, 
bu sert çene, kendi gücünden emin bir yumruk gibi hafifçe öne doğru uzanıyordu” 
(Karaosmanoğlu, 1998: 176). 

Eski Yunan göndermeleri, Yıldız’ın Selma’nın gözünden betimlenmesinde 
de sürdürülür. Burada Selma’nın bir kadın olarak Yıldız’ı kıskandığı için yaptığı 
yorumların (Yıldız, “tam kadın” bile sayılmamakta, kadın ile erkek arası bir mahlûk 
olarak betimlenmektedir), yazar tarafından olumlayıcı bir tonda aktarıldığı 
hissedilmektedir: 

“Yoksa, bunun, uzaktan bir oğlan çocuğundan hiç farkı yoktu. Ne göğüs, ne 
kalça… Öyle dümdüz, öyle fidan gibi bir kız vücudu ki, eski Yunan fresklerindeki 
Hermafrodita bedenlerinin tam örneğidir.” (Karaosmanoğlu, 1998: 215). 

“Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara Romanında Beden” adlı 
çalışmasında Orhan Oğuz (2013, 185) yaşı kırka yaklaşan Selma’nın Yıldız’a, tıpkı 
Ankaralı kadınların kendisine ve diğer yabancılara yaptığı gibi cinsiyetsizleştiren 
bir gözle bakmasını şöyle açıklar: “Selma’nın Yıldız‟ı cinsiyetsizleştirmesinde 
farklı nesillere ve dolayısıyla farklı anlayışlara sahip olmaları kadar, (…) kadının 
ev dışında, iş hayatında, kamusal alanda dişiliğini örtmesi beklentisinin de payı 
olmalıdır”. 

Ankara romanında, tiyatrocu olan ve sporla ilgilenen Yıldız’ın sporcu 
giysileri içindeki bedeni detaylıca tasvir edilmekte ve spor yaparkenki hareketleri, 
tüm bir milletin dinçliği, neşesi olarak aktarılmaktadır. Yine Ankara romanında: 
“Her yılbaşında neşredilen istatistiklere göre kadınların çalışma mukavemetinin 
erkeklerinkinden fazla olduğu anlaşılıyordu” (Karaosmanoğlu, 1998: 187) ifadeleri 
yer alır. 

Şenol Cantek ve Yarar (2009, 208-209) erken Cumhuriyet dönemi basınında 
kadın sporcu imgesi ile modern “yeni kadın” imgesinin kilolarından kurtulmuş, 
sağlıklı, gürbüz, hareketli bir kadın olduğundan, sokağa çıkan, spor yapan; ancak 
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bedenine özen gösterirken evini ve ailesini de ihmal etmeyen bir kadın modeli 
olduğundan söz eder. Aynı çalışmada, dönemin modernleşme sürecini tecrübe eden 
diğer ülkelerinde de karşılaştığımız gibi, öjenist politikalar doğrultusunda, sağlıklı 
kadınlardan üreyecek sağlıklı ve gürbüz bir neslin önemli kabul edildiği, bu neslin 
yeni ve genç Türk ırkının ideal temsilcisi olacağına duyulan inanç vurgulanır. 

Yakup Kadri “bunlar” diye bahsettiği köylülerin mutluluğundan, yeni 
şartlara uyum sağlamasından şöyle söz eder:  

“[H]epsi emeklerinin mükâfatını görmeye ve hepsinin yüzü gülmeye başladı. 
Bunların, her pazar gününün akşamında, kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu şen 
kalabalıklar halinde şarkılar söyleyerek köylerine dönüşlerini seyretmek 
başlıbaşına bir zevk ve saadetti” (Karaosmanoğlu, 1998: 190). 

Bu pasajda da Yakup Kadri’nin yine Sovyet dönemine özgü bir “mutlu 
emekçiler” tablosu çizdiği, dönemin propaganda afişlerinde yer alan, memnuniyetle 
gülümseyen işçi ve köylü profilini eserine yansıttığı görülmektedir. 

SONUÇ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde makine-beden fikrinin, dönemin 
edebi eserlerine yansıması, Sovyet dönemi propaganda eserlerine benzerliğiyle ilgi 
çeker. Söz konusu eserlerden terbiye edilerek makinenin ritmine ulaşması 
öngörülen bedenin, yeni devletin yeni dinamik ferdini temsil ettiği Ankara 
romanında, bedensel tasvirlere sıklıkla yer verilir. Üçüncü bölümde Selma’nın 
kendisinden yaşça küçük ve yeni zihniyetin temsilcisi Neşet Sabit ile evliliği ve 
yeni insanın karşılığı olarak sporcu Yıldız’ın kurguya dâhil edilmesi, yazarın milli 
kimlik inşası ile beden terbiyesi arasında kurduğu ilişkiyi vurgulaması açısından 
önem arz eder. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN İLETİŞİM COĞRAFYASI 

(Teknolojik araçlar: televizyon ve bilgisayar teknolojisi) 

Elçin MEMEDOV 
Bakü Devlet Üniversitesi 

Azerbaycan Dili ve Edebiyatının Öğretim Metot ve Teknikleri Bölümü 
pervin.bdu@mail.ru 

ÖZET 

Araştırmamızda Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak öğretilmesi ve uluslararası dil olarak 
dünyaya tanıtılmasında teknolojik araçların rolüne ve kullanım imkânlarına odaklanmıştır. 
Özellikle bu konuda televizyon ve bilgisayar teknolojisinin başlıca görevleri ve fonksiyonları 
incelenir. Probleme yaklaşımda iki yön esas alınır: 

1. Türkiye Türkçesinin Türk coğrafyasının ortak ünsiyyyet aracına dönüşüm imkanları; 

2. Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak uluslararası düzeyde yayılma coğrafyasını 
genişletme yolları. 

Tabii ki, her iki yönde esas mesele gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmağın zeruri 
tarafları gösterilir. 

Kaydedilir ki, televizyonda gösterilen programların Türk Dilinin öğretilmesinde önemi 
inkarolunmazdır. Özellikle kısa ve uzun metrajlı filmlerin hazırlanması ve geniş çapta 
yaygınlaşmasının metodiki tarafları makalede detaylı anlatılıyor. Yazar meseleye iki açıdan 
yaklaşıyor: 

1. Kısa metrajlı filmlerin Türk Dilinin öğretilmesinde önemi. Bu, ilk aşama olarak kabul 
ediliyor. Film konu ve içeriğin metodiki tarafları anlatılıyor; 

2. Uzun metrajlı filmlerin Türk Dilinin öğretilmesinde önemi. Bu, ikinci aşama sayılıyor. 
Burada Türk Dilini öğrenen yabancının bakış açısının da dikkate alınması daha zeruri sayılıyor. 

Her iki tür filmlerde aşağıdaki hususların önemi kaydedilyor:  

a) diksiyon - konuşma aydınlığının başlıca amili gibi. Öğrenenin Türk Dilini rahat anlaması. 

b) Konu, içerik ve fikir meselesi - dil birimlerinin öğrenen tarafından kolayca kavranması; 

c) Teorik bilginin pratik sonucu. 

Araştırmamızda Türkiye Türkçesinin iletişim coğrafyasının büyümesine iki istikamette 
(yabancı dil ve ortak Türkçe gibi) yaklaşılacak ve bu yönlerin kesişen taraflarında bilgi iletişim 
teknolojilerinin önemine açıklık getireceğiz. Böylece münasebetimiz ikili olsa da, onları 
birleştiren önemli bir nokta - modern teknolojinin imkanlarından yararlanmakla Türkiye 
Türkçesinin iletişim coğrafyasının genişlenmesine yönelik konulardır.  

Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak öğrenilmesi, yayılmasında bilgisayar teknolojisinin 
yönleri yazar tarafından aşağıdaki gibi sınıflandırılır: 

1. Yapay zekanın (artificial intellegence) oluşturulması; 

2. Otomatik tercüme sisteminin oluşturulması 

3. Metinlerin otomatik düzenleme sisteminin oluşturulması 

4. Linqvistin teminat bazının oluşturulması vb. bu gibi konulara açıklık getiriliyor. 
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Ayrıca araştırmada kitlenin tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Ofis programlarına da Türk 
Dilinin sistemli uygulamasının gerekliliği tetkik edilir. 

Anahtar kelimler: Türkiye Türkçesi, bilgi iletişim araçları, bilgisayar, televizyon, kısa ve 
uzun metrajlı filmler. 

THE COMMUNICATIVE GEOGRAPHY OF THE TURKISH LANGUAGE 

(Technological means: computer and television) 

ABSTRACT 

The article deals with the role of technological means in the teaching of the Turkish language 
as a foreign language and its popularization all over the world as an international language and 
opportunities of its use. The special attention is given to research of the main tasks and 
functions of the television and computer technology. The approach to this problem is based on 
two directions:  

1. Opportunities of the Turkish language that can be common means of Turkic geography;  

2. The ways of increase of the geography of the Turkish language on the international level.  

The main problem of both directions is necessity of use of information-communication 
technology.  

It is emphasized that television programs are very significant for study of the Turkish language. 
In the article are thoroughly analysed the methods of preporation of short footage and long 
footage films and their wide spreading. There are two perspectives in the approach to this 
problem:  

1. Significance of short footage films for teaching of the Turkish language. It is the first stage. 
The methodical perculiarities of films’ themes and content are explained. 

2. Significance of long footage films for teaching of the Turkish language. It is the second 
stage. It is necessary to take foreigner’s world outlook into consideration. 

The following  problems are very important for both kinds of films: 

a) Clearness of diction – speech. A person studying the Turkish language can understand it 
easily; 

b) Theme, content and idea. The language units must be understood easily; 

c) Practical result of theoretical knowledge.  

The directions of computer technology in study and spreading of the Turkish language as a 
foreign language are grouped by the following way: 

1. Creation of artificial intelligence: 

2. Creation of system of automatic translation; 

3. Creation of automatic edition of texts; 

4. Creation of linguist’s ensuring base etc. 

In the article is also emphasized that the Turkish language used by the vast masses must be 
systematically applied in Office programs.  

Keywords: the Turkish language, communication-technological means, computer, television, 
short footage and long footage films.  
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Günümüzde teknolojinin hayatın çeşitli sahalarına sirayet etmesi insanların özel 
yaşamlarında ve toplum içinde faaliyetine geniş imkânlar yaratmıştır. Özellikle 
teknolojik araçların bilimde, eğitimde ve tedrisatta uygulaması yeni bilimsel 
başarıların elde edilmesi ve yayılmasına olumlu etkisini göstermektedir. 

Eğitim milletin geleceğidir. Bu nedenle eğitim sisteminde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanılması hem öğretmen ve araştırmacıların, hem de öğrencilerin 
entelektüel seviyesinin dünya bilimsel seviyesine yükselmesine, milli ve beşeri 
başarıların entegrasyonuna yol açar. 

Bugün araştırılması, öğretilmesi ve yayılmasında bilgi iletişim teknolojilerinin 
uygulamasının gerekli olduğu sahalardan biri dildir. Dillerin öğrenilmesi, onların 
dünya düzlemine çıkarılması için bu imkanlardan yararlanmak oldukça önemlidir. 

Genellikle, dillerin gelişme seviyesi iki meyarla ölçülüyor: 

1. Dilin kendisinin fonetik, kelime, gramer – dilbilgisiyapısının mükemmelliği; 

2. Bu dilin taşıyıcılarının yüksek kültürel, bilimsel, siyasi ve ekonomik 
başarılara sahip olması. 

Örneğin, İngilizcenin tüm dünyada yaygınlaşması hem bu dilin kendisinin 
spesifik yapısı, hem de bu dilde siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel başarıların hızla 
yayılmasıdır. Tabii ki, tüm bunların arkasında hem de teknolojinin elde ettiği başarılar 
duruyor. İşte buna sonuc olarak, bugün dünyamızın kazandığı yeniliklerden, aynı 
zamanda yeni bilgilerden haberdar olmak için herkesin İngilizce bilmek talebi ortaya 
çıkıyor. 

Hepimize malumdur ki, şu anda İngilizce öğrenmek için yeterince hem maddi, 
hem de elektronik kaynaklar mevcuttur. Bilgisayarların programlama dilleri, cep 
telefonları, ev aletleri, internet kaynakları, bilgisayar oyunları, arama sistemleri 
çoğunlukla İngilizcedir. İşte bu yüzden İngilizceyi anlamayan bir insan sadece 
bilgisayar oyunları ve cep telefonu programları aracılığıyla bu dilin ilköğrenim 
kavramlarını benimsemek zorundadır. Mânâlarını anlamasa bile, sık sık o sözleri 
kullandığından hafızasında kalır. Son dönemlerde teknolojik araçların öğrenilmesinde 
yaş kriterinin düşmesi, yani erken yaşlardan bilgisayar ve cep telefonlarına bağlılık bu 
benimsemeni daha da kolaylaştırıyor. Fakat tüm beşeri başarıların önünde İngilizce 
konuşan milletler mi duruyor? Tabii ki hayır! 

Çağdaş dönemde Türk halklarının dünya düzlemine entegresi mezkûr meseleyi 
bu coğrafyada da güncelliyor. Özellikle topraklarının genişliğine, nüfus çokluğuna, 
kültürel, siyasi başarılarının hacmine göre daha çok Türkiye Türkçesinin öğrenilmesi, 
öğretilmesi konusu da gündeme geliyor. 

240 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Araştırmamızda Türkiye Türkçesinin iletişim coğrafyasının büyümesine iki 
istikamette (yabancı dil ve ortak Türkçe gibi) yaklaşılacak ve bu yönlerin kesişen 
taraflarında bilgi iletişim teknolojilerinin önemine açıklık getireceğiz. Böylece 
münasebetimiz ikili olsa da, onları birleştiren önemli bir nokta - modern teknolojinin 
imkanlarından yararlanmakla Türkiye Türkçesinin iletişim coğrafyasının 
genişlenmesine yönelik konulardır. 

Öncelikle Türkiye Türkçesinin bugün Türk halkları arasında ne kadar yayılması 
ve Türk coğrafyasının ortak iletişim diline çevrilmesinde nelere sahip olmasına açıklık 
getirelim. Çünkü şu anda Türkiye kendi gelişim düzeyine göre diğer Türk 
devletlerinden daha ileridedir ve bu liderlik onun dünya arenalarında pozisyonunu da 
etkiliyor. Türkiye Türkçesinin Uluslararası dil gibi yayılması da bu mezkûr mesele 
üzerinden geçiyor. 

 Türk dünyasının tanınan bilim adamı, profesör Bekir Çobanzade şöyle 
yazıyordu: "Şüphesiz, bu husuta kalkıp İstanbul şivesini veya Kazan lisanını genel ve 
tüm türklere teşmil etmek faydasızdır. İstanbul şivesinin Rusya Türk-Tatarlarının 
genel lisanı olması için onu çok değiştirmek ve Anadolu halk lisanında yaklaştırmak 
gerekir. Kazan şivesine gelince, onun inkar edilemez derecede diğer şivelere etkisi 
olmakla beraber, böyle bir duruma hakim olmaktan çok uzaktır "(Çobanzade, 2007, 
s.141). 

"Burada son söz Osmanlı Türklerinindir. Onların edebiyatı daha geniş, 
aydınları daha çok, mebtuları daha düzenli olduğundan atacakları her hangi bir adım 
Rusya Türk-Tatarları arasında başlamış alfabetik akınlardan hangisinin galip 
geleceğini kesin olarak tayin edecektir» (2007, s.147). 

Evet, bugün Türkiye Türkçesi tüm dünyaya ses düşürüyor, hatta tüm Türkler 
için ortak iletişim aracına dönüşür haldedir. Peki Türkiye Türkçesinin yayılması ile 
ilgili şu anda bizim başımızı yüce tutan neler yapılıyor? 

1. Türk dili olimpiyatları geçiriliyor, Türkçe dünyaya sevdiriliyor; 

2. Uluslararası Türk dili kurultayları düzenleniyor, Türkçenin önemli sorunları 
geniş Türk coğrafyasının tartışmasına veriliyor; 

3. Türk Dil Kurumu ve çeşitli üniversiteler tarafından dünya çapında Türk diline 
adanmış konferanslar, çalıştaylar geçiriliyor; 

4. Yılda iki kez dil bayramı düzenleniyor (7-13 Mayıs ve 26 Eylül); 

5. Ayrı ayrı Türk halklarının tarihi yazı abidelerinin ve dastanlarının Türkiye 
Türkçesine çeviri yapılır; 
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6. «Sıradan Türkçe - Türkiye Türkçesi» sözlükleri hazırlanır, bunlardan da 
yaygın olarak kullanılmaktadır; 

7. Bu istikamette çalışan farklı uzmanlar ödüllendiriliyor; 

8. Türkiye'nin televizyonları artık evlerimizin misafiridir. Herkes buradaki 
programları rahatlıkla izleyebilir; 

9. Türkiyeli iş adamları farklı ülkelerde işbirlikleri oluşturur ve iletişimde 
Türkçe'yi kullanıyorlar; 

10. Yaklaşık bütün Türk devletlerinde Türkiye'nin liseleri ve üniversiteleri 
faaliyet gösteriyor. 

Görüldüğü gibi, bu gün Türk devletleri içerisinde daha geniş çevrelerde 
çalışmak için Türkiye'nin büyük imkanları var. 

Türk dünyasının büyük önderi Atatürk'ün 1933 yılında dahiyane biçimde 
söylediği fikirleri hatırlamak yerinde olacaktır: "Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, 
komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne 
olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturiya 
Macaristan gibi parçalanabilir. Ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler 
avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. 

İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu arkadaşımızın 
idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır 
olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir, hazırlanmak gerekir. 
Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. 
Tarihi bir köprüdür. 

Köklerimizi incelemeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. 
Onların (Dış Türklerin) bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız 
gerekli". (Hacıyev, 2013, s. 58).  

Atatürk'ün zamanda söylediği bu fikirlere şu anda canlı tanık oluruz ve 
gözümüz önünde giden süreçlerin dışında kalmak da mümkün değildir. Bugün 
Türkiye'nin yabancı ülkeler de dahil olmak üzere farklı Türk devletlerindeki liseleri, 
kolejleri, hazırlık kursları bu dilin iletişim kapsamını genişletiyor. Bu 
organizasyonlarda sıkça ikili Türkçe anlayış kitlesi hazırlanıyor. İlk aşama olarak bu 
eğitim işi çok iyi sonuçlar vermektedir. Bu eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler bir 
birey olarak kalmıyor, her biri bir aileyi temsil ediyor. Öncelikle, bu öğrencilerin 
kendileri Türkiye Türkçesini güzel, bilimsel dil bilgisini örneklerle öğreniyorlar. Bu 
öğrenciler evlerinde Türkiye yapısı olan dizileri, programları, televizyon kanallarını 
izliyorlar. Ailenin üyeleri anlamadıkları kelimeleri bu lise öğrencilerinden soruyorlar. 
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Yani bu liseler kendi öğrettikleri Türkçeleri her aileye dahil ediyorlar. Ancak Türkiye 
TV’leri bu okullardan daha fazlasıyla dinleyici ve izleyici kitlesini kapsamaktadır. Bu 
nedenle dil anlaşması konusu televizyonda daha mükemmel düzeyde kurulmalıdır. 

Örneğin, Türkiye TV’leri Azerbaycanda, Azerbaycanın TV’leriyse Türkiyede 
izleniyor. Biz Türkiye’nin bu televizyon programlarında siyasi bilgilerden, günlük 
haberlerden, spor yayınlarından sanatsal, nostalji filmlere kadar, Ramazan ayının gece 
sohbetlerine kadar her şeye ilgi gösteriyoruz. Çocuklar da, büyükler de ilgiyle 
izliyorlar. Büyüklerin sözlükle öğrendiklerini çocuklar çizgi filmlerinden öğreniyorlar. 
Biz yetişkinler Anadolucanı sözlükle «yabancı» yıl gibi bir kelime şeklinde 
öğreniyoruz, ancak çocuklar onu ana dili gibi çizgi filmleri ile iletişimde öğreniyorlar. 

Bir zamanlar Sovyetler Birliği döneminde Rus dilinin tebliğinde önemli 
araçlardan biri de televizyon ve radyoydu. Doğru, o dönemde şimdiki kadar televizyon 
ve radyo kanallarının çoğunluğu yoktu. Ulusal TV kanalı olarak Azerbaycan 
televizyonu ve radyosu vardı, bir de geniş kitle birkaç Rus televizyonunu izleye 
biliyordu. Buna rağmen bir televizyon bu işi mükemmel şekilde yerine yetiriyordu. 
Rus filmleri veya Rusçaya dublaj edilmiş yabancı filmler televizyon ile yanı sıra 
sinema salonlarında da geniş biçimde sergileniyordu. Hatta sistem nasıl sağlam 
kurulmuşsa, Sovyetlerin dağılmasından sonra da bir süre televizyonların sayısının 
artışına rağmen yayına giden yabancı ve çizgi filmlerini neredeyse hepsi Rusça dublaj 
ediliyordu. Demek ki, Rus dilinin tebliğinde televizyon yeterince iş görmüştü. Şimdi 
bu durumu daha etkili bir şekilde Türkiye TV’lerinin yayımlanmasında görüyoruz. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi  şu anda çocuklar bir tarafa, Sovyetler Birliği'nin 
etkisinden yeni kurtulmuş eski nesil bile Türkçe'yi rahat anlayabiliyor. 

Bu işte Türk filmleri daha fazla verim göstermektedir. Sürekli aynı filmleri 
izleyen insanlar buradaki kelimeleri küçük küçük öğrenmeye başlıyor. Ancak eğitim 
sürecinde bu, apayrı içerik taşıyor. Öyle ki, Türkçe'den asla haberi olmayan bir 
yabancının bu yolla birdenbire Türkçe'yi öğrenmesi asla mümkün değildir. Artık 
burada söz öğretme yönteminindir. Tabii ki, filmler üzerinden Türkçenin öğretiminde 
teorik seviyenin de dikkate alınması önemlidir. 

Bu nedenle Türkiye Türkçesinin öğretiminde küçük filmlerin hazırlanmasını 
metodik olarak yapmak gerekir. Öyle ki, Türkçe'yi öğrenen bir yabancıda ilk kelimeler 
üzerinden kavramların anlamını yaratmak için kısa metrajlı filmleri kullanmak 
uygundur. Daha mantıklı, bu filmlerde diksiyon konusu daha ciddiye alınsın. Çünkü 
net konuşma için temel faktör diksiyondur ki, bu da dinleyici için çok gereklidir. 
Ayrıca bir konuyu da dikkate almak gerekir ki, kısa metrajlı filmin konusu da herkes 
için ortak olan bir konu olmalı, ya da Türkçe'yi öğrenen yabancının geleneğine uygun 
veya ona yakın bir konuyu kapsamalıdır. 

243 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

Tabii ki uzun metrajlı filmler daha sonraki aşamaya aittir. Önce Uluslararası 
arenada ülkeleri dolaşmış ve Türkçeye çevrilmiş filmleri göstermek daha uygun 
görünüyor. Bu tür filmlere önceden başka dilde seyretmiş yabancının sonradan Türkçe 
bakması daha da etkili tesir gösterir. Bir süre sonra onun için Türk dizi ve filmlerini 
seyretmekte yaşadığı zorluklar da ortadan kalkacaktır. Ancak şimdi de bu filmler 
zengin içeriği veya süjet hattı ile geniş seyirci sevgisini kazanmakla beraber, hem de 
Türk dilini sevdirebiliyor. 

Görüldüğü gibi, Türkiye televizyonları dünyaya Türk dili dersi vermektedir. 
Demek ki, zamanında Türk imparatorlarının yaptığını şimdi Türkiye televizyonları 
yapıyor. Şimdi onlar Türkçe imparatoru görevini yerine getiriyor. Bu yüzden de iyi 
olur ki, farklı Türk memleketleri, hem de yabancı coğrafyalar için Türkiye 
televizyonlarının bir stüdyosu özel günler ve saatler ayırsın. Son dönemlerde 
Azerbaycan'ın "İctimai" kanalı ile TRT avazın birlikte televizyon projesi yüksek 
değerlendirilmelidir. 

Biz Türkiye Türkçesini Uluslararsı dil seviyyesine kaldırmak için neler 
yapmalıyız? Yine de Azerbaycan hayatından bir örnek vermek istiyorum. Bu gün halk 
arasında İngiliz diline büyük akış var. Sebep şu ki, İngiliz dilli iş yerleri fazladır ve 
insanlar o dilin peşinden ekmeğin, suyun peşinde gibi gidiyorlar. Böylece, Türkiye'nin 
iş adamlarının da üzerine büyük görevler düşüyor. Onların Azerbaycan'da ve diğer 
memleketlerde açtıkları iş yerleri sadece ekonomik içerik taşımıyor, aynı zamanda 
önemli siyasi, kültürel faaliyet olarak ulusal Türkçe için meydan açmış oluyor. 

Tüm bunlara rağmen araştırmamızın başında belirttiğimiz gibi Türkiye 
Türkçesinin öğretilmesi ve yayılmasında teknolojik gelişmelerin de rolü oldukça 
büyüktür. Siyasi, ekonomik taraftaşlıklar kendi yerinde, Türkçenin öğrenilmesinde 
bilgisayar, cep telefonları, ev aletleri, çok bölümlü filmlerin önemi de öndedir. Önce 
İngilizce hakkında dediklerimiz de bunu söylemeye esas veriyor.  

Bahsettiğimiz istikamette televizyonun önemini açıkladık. Ancak Türkiye 
Türkçesinin yabancı dil olarak yayılmasında bilgisayar teknolojisinin rolü de 
büyüktür. Türkiye Türkçesinin bilgisayar teknolojisi ile incelenmesi ve tebliğinde bir 
takım sorunlar incelenmelidir: 

a) Suni intelektin (artificial intelligence) oluşturulması; 

b) Metinlerin otomatik olarak açıklama ve referatlaşma sisteminin 
oluşturulması; 

c) Otomatik çeviri sisteminin oluşturulması; 

d) Metinlerin otomatik yaranma sistemlerinin hazırlanması; 
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e) Metinlerin otomatik değişikliği; 

f) Öğretme sistemlerinin oluşturulması; 

g) Nutkun tanıma sistemlerinin oluşturulması; 

h) Uzman sistemlerinin oluşturulması; 

i) Metinlerin anonim ve deşifre atributlarının tayini sistemlerinin oluşturulması; 

j) Linguistic teminat bazının oluşturulması; 

k) Verilerin internet şebekesine verilmesi sistemlerinin oluşturulması; 

l) Sorgubilgi sistemlerinin oluşturulması. 

Suni intellekt – yapay zeka (artificial intelligence) derken o öngörülüyor ki, 
entelektüel makinelerin oluşturulması ile akıllı bilgisayar programlarının hazırlanması 
ve bu program aracılığıyla insanın konuşma dilinin tanınması mümkün olsun, insanın 
hareketlerinin kopyasını kendisinde ettirsin, matematiksel teoremleri ispatlasın. 

Kibernetikaya giren yapay zekanın önüne koyduğu en önemli konular şunlardır: 
doğal dillerin bilgisayar aracılığıyla tanınması, otomatik çeviri, uzman sistemlerinin 
hazırlanması, nesnelerin dış görünüşünün tanınması, uzak mesafeden nesnelerin 
rengini seçmek, yönetim robotların oluşturulması, bilgisayar oyunlarının, özellikle 
satranç ve dama oyunlarının yaratılması, bazı entelektüel konuların teknik çözüm 
yolları buraya dahildir (Mahmudov, 2013, s. 76). Belirtmeliyiz ki, pratik ihtiyaçtan 
doğan sorunların bilgisayar yoluyla çözümünün mümkün olduğunu inceleyen yapay 
zeka körükörüne yaranmamıştır, onun tarihine bakıldığında geçtiği yolların manzarası 
bir daha anlaşılmaktadır. 

Öncelikle onu diyelim ki, bilgisayar sisteminde Türkçenin tüm imkanları tam 
şekilde yerleştirilmelidir. Kullanıcı Türkçe'de herhangi bir bilgi için bilgisayara giriş 
yapıyorsa, bilginin unsurlarını, söz içeriğini dikkatle inceleyecek, oradaki fikirleri 
aydınlatacak bir bilgiyi elde etmelidir. Kısacası, bu sistem İngiliz dilinin tüm 
inceliklerini nasıl yansıtması durumundadırsa, Türkçe'yi de o şekilde kullanıcıya 
sunmalıdır. Aynı zamanda biliyoruz ki, Ofis programları (Office programs) yaygın 
olarak kullanılır. Bu programlarda farklı metinler birikiyor, açıklama ve grafik bilgiler 
işlenir. Bu anlamda, onlar için türkçenin mükemmel sistemi hazırlanmalıdır. Böylece, 
sistem tam olarak hazırlandıktan sonra kullanıcıların beğenisine verilmelidir. 

Yaptığımız araştırma şunu gösterdi ki, Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak 
öğretilmesi ve Uluslarası dil olarak tanınması işi çok başarılı gidiyor ve gelecekte bu 
sürecin daha başarılı sonuçlar vereceğine büyük umutlar besliyoruz. 
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ÖZET 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları merak ve ilham uyandıran yapısıyla pek çok bilimsel 
alanın ilgi konusu olmuş ve kadın/erkek ikiliği dışına çıkan bireylere atfedilen ‘queer’ 
kavramıyla edebi imgelemde de yer bulmuştur. İrlandalı yazar Patrick McCabe’in Plüton’da 
Kahvaltı (1998) eserindeki travesti Patrick ve Amerikan yazar Jeffrey Eugenides’in Middlesex 
(2002) adlı eserindeki hermafrodit Cal cinsel kimlik gelişiminin hem biyolojik hem de 
toplumsal olarak şekillendiğini ortaya koyar. Patrick erkek olarak doğar;  ancak performatif 
eylemlerle ‘kadınsı’ eğilimlerini besleyerek toplumda bir kadın olarak yer almak ister. Cal ise 
biyolojik olarak çift cinsiyetli doğar ve ‘erkeksi’ eğilimlerini destekleyerek toplumda bir erkek 
olarak yer almak ister. Birbirine yakın tarihli ve farklı coğrafyada kaleme alınmış bu eserlerde 
Patrick ve Cal’in benzer toplumsal koşullardan geçerek cinsel kimliklerini sergilemeleri her iki 
romanın da birbiriyle transkültürel bir diyalog oluşturduğu görüşünü destekler. Bu bağlamda, 
bu çalışma her iki ‘queer’ karakterin bireysel ve toplumsal alanda cinsel kimliklerini inşa 
etmelerini transkültürel bir ilişki çerçevesinde inceleyerek cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
kavramlarının değişken ve esnek yapısının seçili romanlarda nasıl kurgulandığını tartışmayı 
amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Plüton’da Kahvaltı, Middlesex, Cinsel Kimlik, Toplumsal Cinsiyet, 
Transkültürellik 

TWO ‘QUEER’ IDENTITIES WITHIN A TRANSCULTURAL FRAME: 
PATRICK IN PATRICK MCCABE’S BREAKFAST ON PLUTO AND CAL IN 

JEFFREY EUGENIDES’ MIDDLESEX 

ABSTRACT 

Sex  and  gender  have  been  at  the  centre  of  critical  interest  in  many  scientific  fields due  
to  their  thought  provoking  and  inspirational  nature.  These  terms  have  also  been  
embedded  in  the  literary  representation  through  the  concept  of  ‘queer’,  a  term  which  is  
attributed  to  individuals  falling  outside  of  the  gender  binary.  The  Irish  author  Patrick  
McCabe’s  protagonist  Patrick  in  Breakfast  on  Pluto  (1998)  and  the  American  author  
Jeffrey  Eugenides’  Cal  in  Middlesex  (2002)  point  to  the  fact  that  their  sexual  identities  
are  constructed  both  biologically  and  socially.  Patrick  is   born  with  the  male  genitalia;  
however,  he  desires  to  operate  as  a  woman  in  his  society,  and  he  enacts  this  desire  by  
means  of  reinforcing  performative  acts  of  his  feminine  tendencies.  On  the  other  hand,  
Cal  is  born  with  both  the  male  genitalia  and  female  genitals,  and  he  operates  as  a  
man  in  his  society  by  reinforcing  his  ‘masculine’  features. Considering both characters’ 
sexual identity development, these  two  novels,  written  in  different  countries  and  published  
four  years  apart,  establish  a  transcultural  dialogue  with  one  another.  Therefore,  this  
paper aims to  discuss  how  the  fluid  and  flexible  nature  of  sex  and  gender  are  
fictionalized  in  the  selected  novels  via  an  examination  of  these  ‘queer’  characters’  
construction  of  their  sexual  identities  within  a  transcultural  frame. 
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Patrick  McCabe’in  Plüton’da  Kahvaltı  (1998)  başlıklı  romanı  1960’lar  ve  
1970’lerde  Patrick  Braden  adlı  İrlandalı  gencin  bir  travestiye  dönüşmesini  ve  
onun  başından  geçen  olayları  anlatır.  Patrick,  gençlik  yıllarından  itibaren  
toplumsal  cinsiyet  normlarına  uygun  bir  erkek  olmadığının  farkına  varır,  nitekim  
kadın  kıyafetleri  giymekten,  pahalı  kadın  parfümleri  sıkmaktan  ve  kadınlara  
özgü  davranışlar  sergilemekten  hoşlanmaktadır.  İnceleme  kapsamındaki  ikinci  
eser  olan  ve  1922’den  1970’lere  uzanan  Jeffrey  Eugenides’in  Middlesex  (2002)  
adlı  romanı  ise  Calliope  Helen  Stephanides’in  aile  içi  evlilikten  kaynaklanan  
bozuk  bir  gen  nedeniyle  doğuştan  hem  erkek  hem  de  kadın  cinsel  organlarına  
sahip  olarak  dünyaya  gelmesini  anlatır.  Küçük  yaşlarda  ailesinin  bunu  fark  
etmeyerek  Calliope’u  bir  kız  olarak  yetiştirmesine  rağmen,  Calliope  hayatına  bir  
erkek  olarak  devam  etmeye  karar  verir.  Bu  çalışmada  travesti  olan  Patrick’in  ve   
hermafrodit  olan  Calliope’un  cinsel  kimliklerinin  nasıl  şekillendiği  ile  cinsiyetin  
performatif25  ve  değişken  doğası,  iki  eserin  birbiriyle  kurduğu  transkültürel  
diyalog  bağlamında  ele  alınacaktır.   

Güney  İrlanda  sınırına  yakın  Tyreelin  adlı  küçük  bir  kasabada,  kilise  
papazı  olan  Bernard  McIvor’un  kendisine  kahvaltı  getiren  genç  kız  olan  Eily  
Bergin’e  tecavüz  etmesiyle  dünyaya  gelen  Patrick,  annesinin  onu  terk etmesi  ve  
babasının  bir  papaza  yakışmayan  davranışının  duyulmaması  için  kendisini  
reddetmesiyle  üvey  annesi  Mrs.  Braden  ve  üvey  kardeşleri  ile  birlikte  yaşar. 
Sigmund  Freud  cinsel  yatkınlıkları  açıklarken  tüm  bireylerin  biseksüel  
eğilimlerle  doğduğunu,  fakat  3-5  yaş  arasındaki  “fallik  dönem”  adı  verilen  
zaman  diliminde  cinsel  kişiliğin  şekillendiğini  ileri  sürer ve  bu  dönemde  
Patrick’in  annesi  yanında değildir.  Anne  figürünün  eksikliğiyle  erkek  çocuğu  bu  
kaybı  içselleştirerek  kendini  annesiyle  özdeşleştirebilir  ve  “dişil  libidinal  
yatkınlıkları  pekiştiren/derleyen  bir  dişil  üstben  kurar”  (Butler  2012:  125). 
Patrick’in  annesini  yitirmesiyle  onun  özelliklerini  içselleştirdiği  ve  bunun  
sonucunda  kimliğinin  değiştiği  görülür.  Ayrıca,  Francette  Pacteau,  kişinin 
kendisini  yetiştirenlerin  cinsiyetiyle  kendini  özdeşleştirme  eğilimi  olduğunu  
savunur  (1986: 68).  Benzer  şekilde,  bir  erkek  çocuğu  olarak  annesine  yöneldiği  
fallik  dönemde  çevresinde  herhangi  bir  baba  figürü  olmadığı  için  Patrick’in  
anne  figürüne  eğilimi  artar. 

25“Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” başlıklı 
makalesinde Judith Butler cinsiyetin sabit olmadığını, aksine tekrar eden eylemlere dayandığını ileri sürmüştür. 
Toplumsal cinsiyet normları bağlamında bu eylemlerin kasıtlı ve performatif olduğunu ve ‘performatif’ sözcüğünün ise 
“dramatik” ve “gönderimsel olmayan” anlamlarını taşıdığını belirtmiştir (Butler 1988: 522). 
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Bir  gün  üvey  annesi  Whiskers  ve  kardeşi  Caroline  kiliseye  dua  etmek  
için  gittiğinde  Patrick  onların  yaklaşık  bir  saat  gelmeyeceğini  düşünerek  
Caroline’in  elbisesini  giyip  üvey  annesinin  rujunu  sürer  ve  aynaya  bakarak  
kendine  “Merhaba,  Patricia!”  der  (McCabe  1998:  12)26.  Patrick  bu  kıyafetin  
içinde  gerçek  Patrick’i  bulur.  Kendisini  o  kadar  mutlu  hisseder  ki  dua  kitabını  
unuttuklarını  fark  edip  eve  dönen  Caroline  ve  Whiskers’ın  sesini  duymaz.  Üvey  
annesinin  bu  duruma  tepkisi  heteroseksüel  sistemin  küçük  bir  kasabada  
işleyişinden  beklenildiği  gibidir:  13  yaşındaki  Patrick’i  yakalar  ve  bu  davranışı  
yüzünden  onu  tokatlar.  Biyolojik  olarak  bir  erkek  olması  bir  erkek  gibi  
davranmasını  gerektirdiği  düşüncesi  ile  Patrick  ailesi  tarafından  dışlanır. 

Patrick  bir  erkeğe  yakışmadığı  düşünülen  davranışlarıyla  cezalandırılsa  da  
‘kadınsı’  eğilimlerini  değiştirmeye  niyeti  yoktur.  Arkadaşları  Charlie  ve  Irwin  ile  
okuldan  sonra  küçük  bir  çadırda  toplandıkları  bir  gün  Patrick,  Charlie’nin  
annesinin  dolabından  getirdiği  kıyafetleri  giyip  takıları  takarak  şarkı  söyler.  
Kendini  bu  kıyafetlerin  içinde  iyi  hissetmesine  rağmen,  Irwin  onunla  aynı  
fikirde  değildir:  “Kadın  gibi  giyinmiş  şu  aptal  Braden’a  bakın!”  (17)  der.  
Heteroseksüel  sistemin  baskın  olduğu  bu  kasabada  Irwin’in  Patrick’e  
söylediklerinin  yaşadıkları  toplumun  cinsel  kimlik  üzerine  görüşünü  yansıttığı  
söylenebilir.  Patrick’in  ise  bu  sözlere  kulak  asmayarak  cinsel  kimliğini  
sergilemeye  devam  etmesi  bu  sisteme  bir  başkaldırı  olarak  düşünülebilir. 

Patrick’in  sergilediği  davranışlar  Butler’ın  düşünceleri  ışığında  
değerlendirildiğinde  Patrick’in  tekrarlardan  oluşan  ‘kadınsı’  eğilimlerinin  ve  
sergilediği  davranışların  kendisine  yerleşik  bir  cinsel  kimlik  oluşturmak  adına  
olduğu  söylenebilir.  Butler’a  göre  cinsiyetten  önce  gelen  bir  cinsiyet  yoktur;  bir  
başka  deyişle  cinsiyet  biyolojik  değildir.  Kişinin  “ben”  diyebileceği  bir  kimlik  
performatif  tekrarlar  sonucu  oluşur.  Bu  tekrarlar  sonucunda  oluşan  ve  kökleşen  
kimlik  ise  bir  rol  değildir;  aksine  cinsiyete  yönelik  dışavurumlarla  ve  zaman  
içinde  bu  dışavurumların  bütünsel  tekrarıyla  performatif  olarak  oluşmuştur  
(Butler  2007:  17-18).  Sürekli  tekrarlarla  yeni  bir  temsil  oluştuğu  için  cinsiyeti  
belirleyen  biyolojik  anlamda  sabit  ve  tanımlayıcı  ölçütler  yoktur.  Benzer  şekilde  
Patrick,  kendine  yerleşik  bir  cinsel  kimlik  oluşturmak  adına  sürekli  olarak  kadın  
kıyafetleri  giyip,  takılar  takıp,  makyaj  yaptığı  için  cinsiyetin  performatif  
eylemler  ve  tekrarlardan  oluştuğunu  gösteren  temsillerden  biri  olarak  
düşünülebilir.   

Bir  başka  örnekte  ise  yaşadığı  küçük  kasabada  arkadaşları  ve  ailesi  
tarafından  toplumsal  normlara  uymadığı  için  dışlanan  Patrick  Londra’ya  göç 

26Romandan yapılacak sonraki alıntılarda yalnızca sayfa numarası verilecektir. Romandan Türkçeye yapılan çeviriler 
makale yazarına aittir. 
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etmesinin  ardımdan  bir  gece  bara  giderek  bir  askerle  dans  eder,  tam  bu  sırada  
bir  bomba  patlar,  ancak   sağ  kalmayı  başarır.  Bombanın  patlamasının  hemen  
ardından  ilk  olarak  ruju  hala  yerinde  mi  diye  kontrol  eder,  ardından  Christian  
Dior  çoraplarının  kurdelelerine  kadar  yırtıldığını  fark  eder  ve  gülmeye  başlar,  
daha  sonra  yeni  bir  çoraba  ihtiyacı  olduğunu  düşünür  (141). Bir  patlama  
olduğunu  ve  herkesin  öldüğünü  çok  geç  algılayan  Patrick  polis  tarafından  
tutuklanır  ve  hayatta  kalan  tek  kişi  olarak  olası  suçlu  olarak  düşünülür.  Cinsiyet  
farkı  gözetmeksizin  herhangi  bir  kişinin  aksine,  Patrick  ölen  kişiler  için  veya  
hapishanede  kötü  davranışlara  maruz  kalmasından  endişeli  değil  gibidir;  aksine  
‘kadınsı’  dışavurumlarının  kendisini  yeteri  kadar  iyi  temsil  etmediğini  düşünerek  
dış  görünüşü  hakkında  üzüntü  duyar.  Öte  yandan  baskı  altında  Patrick’in  dış  
görünüşü  ile  ilgili  davranışlarının  arkasında,  toplumun  kadın  cinsiyetine  dayattığı  
duygusallık  ve  dış  görünüşe  düşkünlük  gibi  özellikleri  sergileyerek  kendi  kadın  
kimliğini  ortaya  koyma  isteği  olduğu  düşünülebilir.  Patrick’in  suçlu  olmadığını  
kanıtlamaya  çalışmak  yerine  dış  görünüşü  ile  ilgili  detaylar  üzerinde  durması   
dişil  eğilimlerini  zor  koşullar  altında  dahi  her  şeyden  üstün  tuttuğunu  gösterir.  
Böyle  bir  anda  dahi  Patrick’in  dış  görünüşüne  önem  vermesi,  romanın  
materyalist  tüketim  toplumuna  ve  bu  toplumun  şekillendirdiği  kadın  kimliğine  
karşı  bir  eleştirisi  olarak  değerlendirilebilir.  Patrick  giysilerini  ve  aksesuarlarını  
cinsel  kimliğinin  aynası  olarak  düşündüğünden,  dış  görünüşü  ile  ilgili  herhangi  
bir  kusurun  yansıttığı  kimliği  olumsuz  etkilediğini  düşünerek,  kadın  kimliğini  bu  
şekilde  şekillendirmekte  olan  toplumsal  cinsiyet  normlarına  karşı  abartılı  bir  
tutum  sergilediği  söylenebilir.  

Çalışma  kapsamındaki  diğer  eser  olan  Amerikan  yazar  Jeffrey  
Eugenides’in  Middlesex  (2002)  adlı  romanında   cinsiyet  olgusunun  değişken  bir  
yapı  olduğu  romanın  daha  ilk  cümlesinde  vurgulanır:  “Ben  iki  kez  doğdum:  
İlkinde  1960  yılının  Ocak  ayında,  Detroit  için  inanılmaz  derecede  dumansız  bir  
günde  kız  olarak  ve  daha  sonra  tekrar  1974  yılının  Ağustos  ayında  Michigan-
Petoskey’de  bir  acil  kliniğinde,  ama  bu  defa  ergenlik  çağında  bir  delikanlı  
olarak”  (Eugenides  2008:  9)27.  Oldukça  merak  uyandıran  ve  dikkate  değer  bu  
ilk  cümlede  tek  bir  kişi  (Cal28),  iki  cinsiyet,  iki  farklı  tarihli  doğum  ve  iki  
uzamdan  bahsedilmiştir.  Cal’in  dile  getirdiği  üzere  kendisi  kadın  veya  erkek  
olarak  doğmaz;  bu  açıklamasıyla  Cal,  cinsiyetin  biyolojik  olmadığı  görüşünü  
ortaya  koymaktadır.  Cal’in  bahsettiği  ilk  doğum  gerçek  anlamda  dünyaya  
geliştir,  ancak  Cal  kadın  olarak  doğmaz;  ailesi  tarafından  kadın  olarak  doğduğu  

27Romandan  yapılacak  sonraki  alıntılarda  yalnızca  sayfa  numarası  verilecektir.  Ayrıca, Jeffrey Eugenides’in 
Middlesex (2002) adlı eserinden  yapılan  alıntıların  çevirisi  Solmaz  Kamuran’a  aittir.   
28Roman başkişisinin doğum adı Calliope Helen Stephanides’dir. Ailesi tarafından bir kadın olarak yetiştirildiği 
hayatının ilk 14 yılında Callie olarak çağırılır. Hayatını erkek olarak devam ettirdiği sonraki yıllarda ise Cal ismiyle 
anılır. Roman 41 yaşındaki Cal tarafından anlatıldığı için tez yazarı roman başkişisine hitapta Cal ismini kullanacaktır. 
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düşünülür  ve  bu  yönde  yetiştirilir.  Bedeninde  farklı  bir  cinsiyetin  hüküm  
sürdüğünü  anladığında  ve  toplumda  bir  erkek  olarak  yer  almaya  başladığında  ise  
bu  durumu  mecazi  anlamda  yeniden  doğuş  olarak  nitelendirir.  Kadın  veya  erkek  
kategorilerine  uymaması  ve  kendisine  başkaları  tarafından  bir  cinsiyet  rolü  
verilmesi  cinsiyetin  insan  tarafından  üretilen  bir  yapı  olduğunun  yanı  sıra  
değişime  açık  ve  şekillenebilen  bir  doğası  olduğu  fikrini  de  ileri  sürmektedir.   

Cal,  büyükannesi  ve  büyükbabasının  kardeş  olmasına  rağmen  evlenmesi  ve  
bu  akraba  evliliğinin  neden  olduğu  bozuk  bir  genin  kendisine  aktarılmasıyla  
hem  kadın  hem  erkek  cinsel  organlarına  sahip  olan  bir  hermafrodit  olarak  
doğduğunu  belirtir.  Cal’in erkek  cinsel  organının gizli  kalması  nedeniyle  
doğumunda  ve  sonraki  doktor  kontrollerinde  çift  cinsiyetliliği  anlaşılamaz  ve  bir  
kız  çocuğu  olarak  yetiştirilir.  Özcü  bakış  açısının  sunduğu  “cinsiyet  biyolojiktir”  
söylemi  ve  sosyal  yapılandırmacı  görüşün  öne  sürdüğü  “cinsiyet toplumsal  
etmenlerle  şekil  alır”  görüşüne  bağlı  olarak  Cal’in doğuştan gelen cinsiyeti 
(nature)  ve  yetiştirilme  koşulları (nurture)  arasındaki  çatışması  Cal  tarafından  
şöyle  dile  getirilir:  “Eğer  doğal  yapı  ile  terbiye  etmenin  çatışması  üzerine  bir  
deney  yapacaksanız  benim  hayatımdan  daha iyi  bir malzeme  bulamazsınız”  (29).  
Cal’in  bedeni  bu  çatışma  için  uygun  görünse  de  romanda  kadın/erkek  toplumsal  
cinsiyet  normlarına  alternatif  olarak sunulan  hermafrodit  kimliği  cinsiyetin  
biyolojik  olmadığına,  kız  çocuğu  olarak  yetişmesine  rağmen  erkek   kimliğine  
sahip  olması  da  cinsiyetin  kültürel  pratiklere  göre  şekillenemeyeceği  şeklinde  
yorumlanabilir.  Cal’in  bedeni  cinsiyetin  değişime  açık  ve  sabit  kurallardan  
bağımsız  olduğu  görüşünü  vurgular  nitelikte  olup  biyolojik  cinsiyet  ve  toplumsal  
cinsiyet  kavramlarına  meydan  okur.   

Cal’in  herkesten  sakladığı  biyolojik  cinsiyet  karmaşası  arkadaşı  Belirsiz  
Nesne’nin  yazlığında  geçirdiği  kazada  doktorun vücudundaki  hasarı  anlamak  için  
üzerindeki  kıyafetleri  çıkarmasıyla  ortaya  çıkar.  Babası  Milton  ve  annesi 
Tessie’nin,  doktorun  Cal’in  anatomik  yapısıyla  ilgili  söylediklerine  ilk  tepkisi  
durumu  reddetmek  olur.  Bernstein,  ailelerin  çocuklarının  toplumsal  normlar  
dışında  kalan  cinsel  kimliklerini  ilk  öğrendikleri  zaman  başka  insanların  
yargılamalarından  çekindiklerini  belirtmiştir  (1995:  2).  Bu  bağlamda  toplumsal  
normların  dışına  çıkan  çocukları  için kaygılanarak  onların  kimliğini  kabullenmek  
yerine  durumu  reddetmek  ve  toplumsal  normlar  kapsamına  dahil  etmek  için  
çaba  göstermek  Cal’in  ailesi  tarafından  sergilenen  başlıca  tutum  olduğu  
söylenebilir.  Tessie  ve  Milton,  Cal’in  biyolojik  cinsiyetindeki  farklı  
yapılanmasını  kabul  etmeyerek  durumu  geçici  ve  ilaçlarla  tedavi  edilebilir  bir  
hastalık  olarak  niteler  (494).   
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Ailesinin  ve  doktorun  yönlendirmesiyle   kadın  olmaya  yönelik  bir  ameliyat  
olması  planlanan  Cal  cinsel  kimliğinin  erkek  olduğunu  belirtir.  Butler’ın  
‘cinsiyet  düzeltme  ameliyatları’  için  “norm  bıçağı”  (2004:  53)  adlandırması  
ailelerin  tepkisi  göz  önünde  bulundurulduğunda  yerinde  bir  ifadedir.  Bu  
bağlamda  bu  ifade  toplumsal  olarak  kadın  ve  erkek  normlarının  birbirlerinden  
tamamen  farklı  olduğu  cinsiyet  normları  kutuplaşmasına  işaret  etmektedir.  Tessie  
ve  Milton’un  Cal’in  toplumsal  normlara  uygun  bir  birey  olarak  toplumda  yer  
almasını  istemesi  toplumsal  cinsiyet  normlarının  keskin  sınırlarını  kabul  ederek  
yaşadıklarını  göstermektedir.  “Norm  bıçağı”  ile  toplumsal  normlara  uyması  
düşünülen  Cal  ise  ailesinin  aksine  bedeninde  değiştirilmesi  ya  da  belli  kalıplara  
uyması  gereken  bir  durum  olduğunu  düşünmemektedir  ve  bu  nedenle  bedensel  
bütünlüğünü  korumak  adına  göç  eder.  Bu  bağlamda  Cal’in  ilk  işi  kendini  erkek  
gibi  yürümeye  ve  davranmaya  yönelik  telkin  etmesidir,  daha  sonra  saçlarını  
kestirerek  ve  yeni  satın  aldığı  erkek  kıyafetlerini  giyerek  erkek  kimliğini  devam  
ettirebileceği  bir  hayata  başlar.   

Aradan  yıllar  geçtikten  sonra  bile  cinsel  kimliğinde  dolayı  Cal  gençlik  
yıllarındaki  gibi  hala  saklanma  ve  uzaklaşma  ihtiyacı  hisseder.  Kültür  ataşesi  
yardımcısı  unvanıyla  Amerika  Dış  İşleri  Bakanlığı’nda  çalışır  ve  hiçbir  şehirde  
iki  yıldan  fazla  kalmaz.  Bulunduğu  şehirlerde  biyolojik  cinsiyeti  nedeniyle  
kadınlarla  yakın  ilişkiler  kurmaktan  çekinir.  Ancak  Berlin’de  tanıştığı  Julie  
Kikuchi  isimli  Asya-Amerikalı  genç  kadından  diğer  şehirlerdeki  kadınlar  gibi  
kolayca  uzaklaşamaz.  Julie  biyolojik  olarak  bir  kadın  olmasına  rağmen  bir  erkek  
gibi  görünmektedir. Bu  bağlamda  Cal’in  romanın  başında  bahsettiği  kendisi  için  
üçüncü  bir  doğumun  yaklaşmakta  olduğunu  hissettiğini  söylemesi  Julie’yle  
birlikte  yaşayacağı  cinsiyete  dair  sınırların  olmadığı  bir  hayata  yönelik  umut 
olabilir. 

Sonuç  olarak,  Patrick’e  göre  cinsel  kimliği  biyolojik  cinsiyetinin  aksine  
gelişim  göstererek  kadın  olarak  şekillenmiştir.  Cal  ise  bir  kız  çocuğu  olarak  
yetiştirilmesinin  aksine  bedeninde  barındırdığı  her  iki  cinsiyet  organından  baskın  
olanın  erkek  olduğunu  ve  bu  nedenle  toplumda  bir  erkek  olarak  yer  aldığını  
belirtir.  Hayatlarını  farklı  cinsiyetleriyle  sürdürme  isteği cinsiyet/toplumsal  
cinsiyet,  biyoloji/yetiştirilme  koşulları  gibi  ayrımların  iç  içe  geçtiği  bir  duruma  
işaret  eder.  Bu  bağlamda,  cinsiyetin  kurallardan  bağımsız  şekillendiği  ve  esnek  
olduğu  fikri  ortaya  çıkar.  Bu  nedenle  her  iki  romanın  cinsiyet  ve  toplumsal  
cinsiyet  kavramlarına  eleştirel  yaklaşımları  farklı  coğrafyalarda  kaleme  alınan  bu  
eserlerin  transkültürel  bir  diyalog  çerçevesinde  değerlendirilebileceğini  ortaya  
koymaktadır. Romanlar  benzer  ve  farklı  yönleriyle  incelenerek  kadın/erkek  
ikiliğine  alternatif  olarak  sunulan  cinsiyet  çeşitliliğine  farklı  coğrafyalardaki  

252 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

toplumların  benzer  şekilde  kapalı  olduğu  ve  bu  durumun  farklı  uzamlarda  
yaşama  isteği  uyandırdığı  sonucuna  varılmıştır.  Nitekim  her  iki  karakter  de  
cinsel  kimliklerini  kadın/erkek  ikiliğine  dayanan  toplumsal  normlardan  ve  
kısıtlamalardan  bağımsız  geliştirmek  adına  bedensel  bütünlüklerini  korumak  için  
göç  etmişlerdir. Bu  husussta  transkültürel  çerçevede  değerlendirilen  bu  romanlar  
farklı  cinsiyetteki  Patrick  ve  Cal’in  yaşadığı  benzer  bir  durumu  ortaya  koyar.   
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TÜRKÇE VE ALMANCADA ÜNLEM İFADELERİ –                          
DİLBİLİMSEL KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 

ÖZET 

Bu çalışmada dilbilim alanında bugüne kadar çok fazla araştırılmayan bir konu olan ünlem 
ifadeleri ve bunların Türkçe ve Almancadaki kullanımları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 
Sevgi, heyecan, öfke, şaşkınlık gibi duyguları ifade eden birer dil unsurları olan ünlem 
ifadelerine daha çok konuşma dilinde rastlamamıza rağmen, yazı dilindeki kullanımları da 
önemsenmeyecek kadar az değildir. Bu çalışmada ünlem ifadelerinin Türkçe ve Almancadaki 
kullanımları karşılaştırmalı olarak incelenerek, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya 
çıkarılacaktır. Çalışma, ünlemler konusunda dilbilim alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: ünlem ifadeleri, duygu ifadeleri, Türkçede ünlemler, Almancada 
ünlemler. 

INTERJECTIONS IN TURKISH AND GERMAN –                                                     
A LINGUISTIC COMPARATIVE STUDY 

ABSTRACT 

In this study, interjections and its use in Turkish and German, which have had by far the least 
study in the field of linguistics by far, have been analyzed. Although we confronted with 
interjections, which connote emotions like love, aidour, flet, and bloody in speaking language, 
its use in written language is not little. In this study,it will be analyzed  the use of interjections 
in Turkish and German relatively and the propinquity and discrepancy will be discovered. This 
study aims to contribute to the field of linguistic in interjections. 

Keywords: Interjections, emotional expressions, Turkish interjections, German interjections. 

VORBEMERKUNGEN 

Das übergeordnete Ziel des Lernenden einer fremden Sprache sollte u.a. die 
interkulturelle und kommunikative Kompetenz zu erwerben sein, d.h. die Fähigkeit zu 
erlernen, in kommunikativen Situationen angemessen handeln und den 
Interaktionspartner richtig verstehen zu können. Um dies zu ermöglichen, werden 
sowohl sprachliche, als auch außersprachliche Elemente verwendet, die an der 
Verständigung beitragen. 

Unter den außersprachlichen Elementen sind u.a. die Interjektionen zu nennen, 
mit denen Empfindungen ausgedrückt werden. Sie werden außersprachlich genannt, 
weil sie nicht in das Beziehungssystem eines Satzes eingebaut sind, sondern außerhalb 
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des Satzverbandes stehen. Sowohl in der deutschen als auch in der türkischen 
Sprachwissenschaft steht die Forschung der Interjektionen leider noch in den 
Anfängen (Duden. Die Grammatik 1966: 342).  

Interjektionen werden wie alle anderen Sprachelemente durch Lernen erworben, 
sie werden aber im Fremdsprachenunterricht und in der sprachwissenschaftlichen 
Forschung leider missachtet (Lin 2014: 45). Lernende einer fremden Sprache haben 
aus diesem Grund Schwierigkeiten, Interjektionen im Gespräch aktiv zu verwenden 
und die des Interaktionspartners richtig zu verstehen. 

Ziel des vorliegenden Beitrags ist, sowohl die Interjektionen im Türkischen und 
Deutschen vorzustellen, als auch ihr Gebrauch in den beiden Sprachen zu vergleichen 
und damit einen Beitrag zu diesem - in der Sprachwissenschaft und im 
Fremdsprachenunterricht vernachlässigten Thema - zu leisten. Der Vortrag gliedert 
sich in 7 Abschnitten. Nach den Vorbemerkungen werden in Abschnitt 2 
Hintergrundinformationen zum Thema Interjektionen aus sprachwissenschaftlicher 
Sicht gegeben. Abschnitt 3 behandelt die Formen und Funktionen der Interjektionen. 
In Abschnitt 4 und 5 werden die Interjektionen im Türkischen und Deutschen einzeln 
in die Hand genommen und mit Beispielen erläutert. Abschnitt 6 ermöglicht ein 
Vergleich der Interjektionen im Türkischen und Deutschen. Ein knappes Fazit in 
Abschnitt 7 beschließt den Beitrag. 

3. INTERJEKTIONEN 

Aha die deutschen 

Ei die deutschen 

Hurra die deutschen 

Pfui die deutschen 

Ach die deutschen 

Nanu die deutschen 

Oho die deutschen 

Hm die deutschen 

Nein die deutschen 

Ja ja die deutschen 

(Rudolf Otto Wiemer) 

In diesem Gedicht von Rudolf Otto Wiemer sieht man, wie die Interjektionen 
die Bedeutung einer Äußerung (hier: die Deutschen) verändern können. Sie können 
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verschiedene Empfindungen wieNachdenklichkeit, Erstaunen, Anerkennung, 
Ungläubigkeit, Unsicherheit, Verwunderung, Überraschung, Freude etc. ausdrücken. 

Interjektionen werden auch Ausrufe – oder Empfindungswörter genannt und 
sind Lautgebilde, mit denen Empfindungen ausgedrückt werden. Sie sind nicht wie die 
anderen Wörter in das Beziehungssystem des Satzes eingebaut, sondern stehen 
außerhalb des Satzverbandes (Duden. Die Grammatik 1966: 342-346).  

Es gibt verschiedene Ansichten darüber, wie Interjektionen entstanden sind. Im 
Allgemeinen wird behauptet, dass sie aus tierischen Rufen oder aus menschlichen 
Naturlauten entstanden sind. Der Urmensch drückte seine Empfindungen durch diese 
Naturlaute aus, die unbewusst bei Ausatmen aus dem Mund herauskamen (Coupkova 
2013: 7). 

Interjektionen kommen vor allem in der gesprochenen Sprache vor und dienen 
dem Ausdruck von Emotionen oder Bewertungen. Weitere Anwendungsbereiche der 
Interjektionen sind u.a. persönliche Briefe, Briefromane, Lyrik, Figurenreden, 
inoffizielle Textsorten, Comics etc. Sie sind also besonders in der Mundart, in der 
Umgangssprache, im Märchen, im Volkslied und in Gedichten beliebt (Duden. Die 
Grammatik: 1966, 342).  

Interjektionen sind nicht flektierbar, sie können einen ganzen Satz bilden, der 
dann mit einem Ausrufezeichen abschließt (Oje!). Sie können auch vor oder seltener 
auch nach einem vollständigen Satz stehen, indem sie dabei seine syntaktische 
Struktur nicht beeinflussen. (Pfui, ist das ein schlechtes Wetter!), (Wir haben 
gewonnen! Hurra!). Des Weiteren sind Interjektionen immer betont und tragen, wenn 
sie zweisilbig sind, den Akzent meist auf der zweiten Silbe: A’ha, i’gitt, ju’hu. 

Einige Interjektionen können unterschiedliche Empfindungen ausdrücken, 
indem sich ihre Intonation verändert. Z.B. drückt die Interjektion „ach“ mit steigender 
Tonhöhe Zweifel aus (ach, wirklich?), während mit fallender Tonhöhe Überraschung 
(ach, das hätte ich nicht gedacht!), mit gedehnter Tonhöhe Bedauern (ach, schade!) 
und mit gleich bleibender Tonhöhe Verärgerung (ach, hör endlich damit auf!) 
ausgedrückt wird. Oft werden Interjektionen auch gedehnt (aaah!, ihhh!) oder 
verdoppelt (igittigitt!, ojeoje!) (Duden. Grammatik 2009: 597-598).Dies ist auch im 
Türkischen der Fall (yoo!, ooff!), (vay vay vay!,vah vah vah!). 

4. FORMEN UND FUNKTIONEN VON INTERJEKTIONEN 

Interjektion wird als Oberbegriff für Empfindungswörter (oh!, ach!, au!), 
Onomatopoetika (ticktack!, klingeling!), Aufforderungswörter (pst!, heda!, sch!) sowie 
sekundäre Interjektionen (Gefühlsäußerungen, die aus Substantiven bzw. festen 
Redewendungen bestehen) verwendet.  
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Primäre Interjektionen sind aus dem tierischen und menschlichen Naturlauten 
entstanden und werden als primär charakterisiert, weil sie den Charakter von 
Naturlauten bewahrt haben, Onomatopoetika, die unterschiedliche Geräusche 
nachahmen, werden auch den primären Interjektionen zugerechnet (Yang 2001: 16).  

Interjektion wird oft im engeren Sinne gebraucht, während Onomatopoetika, 
Aufforderungswörter sowie sekundäre Interjektion ausgelassen werden. Soweit es sich 
nicht um sekundäre Interjektionen (Oh Gott!, Mensch!, Klasse!) handelt, wird im 
engeren Sinne der Begriff „Interjektion“ verwendet. (ebd. 17). Interjektionen gliedern 
sich im Allgemeinen in drei Wortarten: 

2.1 Empfindungswörter 

Empfindungswörter dienen dazu seelische oder körperliche Empfindungen des 
Sprechers auszudrücken:  

Körperlicher Schmerz: au, autsch, auweh, oh. 

Kältegefühl: hu, huhu. 

Wohlbehagen: ah. 

Ekel: brr, bäh, pfui, fi, ih, igitt, äh, puh. 

Freude: juchheirassa, heidi, heida, hurra, holdrio. 

Lachen: haha[ha], hachachach, hehehe. 

Kichern: hihi. 

Zärtlichkeit: ei, eia, eiapopeia. 

Bedauern, Kummer, Klage: ach, oh, o weh, weh[e], oje, ojemine, herrje, 
herrjemine. 

Sehnsucht: ach, o[h]. 

Erstaunen, Überraschung:ah, ach, oh, oho, oje, hoho, au, ei, hoppla, nanu, o 
la la, hui. 

Ärger, Unwillen: ha, oho, oha, hoho, ih, na, i wo. 

Spott: ätsch, hehehe. 

Geringschätzung: bah, bäh, papperlapapp, lirum, larum.  

Furcht: uh, hu, huhu. 

Abweisung: ach [was], na. 

Zustimmung: aha, hm, topp. 
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Bei Verwirklichung von etwas Erwartetem: ah, aha, na [also]. 

Nachdenken, Zweifel: hm; hm, hm; na, na. 

Frage: he?, na?. 

Beruhigen: na, na. (Pekárková 2013: 16-17). 

a. Aufforderungswörter  

Mit Aufforderungswörtern äußert der Sprecher eine Aufforderung an den Hörer 
oder weckt die Aufmerksamkeit des Hörers: 

Erregung der Aufmerksamkeit: he, heda, holla, hallo, ahoi. 

Aufforderung zum Ruhigsein: pst, pss, pscht, st, sch. 

Aufforderung sich zu entfernen, zu kommen etc.: sch, ksch, husch, dalli 
(ugs.). 

Aufforderung zum Takthalten bei der Arbeit: hau ruck, ho ruck (Pekárková 
2013: 18). 

2.3 Lautnachahmungswörter (Onomatopoetika) 

Lautnachahmungswörter -oder auch Onomatopoetika genannt- dienen dazu 
tierische und menschliche Laute oder andere Geräusche nachzuahmen: 

Uhr: ticktack 

Pauke: bum, bum 

Trompete: trara, tätärätätä 

Schießen: piff, paff; tack, tack, tack; peng, peng 

Läuten: bim, bam 

Klingeln: klingeling, kling, klang 

Lärmen, Explodieren: krach, wumm, rums, bum, puff 

Zerreißen: rips, raps, ritsch, ratsche 

Schneiden: schnipp, schnapp, schnips (Pekárková 2013: 18-20). 

5. INTERJEKTIONEN IM TÜRKISCHEN 

Interjektionen können je nach Einzelsprache unterschiedlich in das 
Sprachsystem eingegliedert sein und weisen einzelsprachlich determinierte 
Eigenschaften auf (Norbert 1990: 1). Sie dienen auch im Türkischen dazu, 
Empfindungen auszudrücken (Bozkurt 2010: 51) und gehören zu den 
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außersprachlichen Elementen, die sich am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines 
türkischen Satzes befinden können (Alyılmaz 2015: 33). 

Im Folgenden werden die Interjektionen, die im Türkischen am häufigsten 
verwendet werden, in einer Tabelle zusammengefasst: 

a! aah! abo! acaba! acele! 

acep! aferin! ah! aha! ala! 

aman! asla! ay! ayol! bak! 

be! bravo! bre! çat! çüş! 

deh! dur! eee! efendim! eh! 

evet! ey! hele! eyvah! ha! 

hah! hani! haşa! hay! hayda! 

haydi! hay hay! hayır! he! heh! 

hey! heyhat! hişt! hop! hoppala! 

dikkat! alo! oley! hı hı! ınnnn! 

hu! ıh! ilahi! işte! kalk! 

kuçukuçu! medet! nah! nice! of! 

oh! oha! ooo! oy oy! öf! 

peh! pekala! peki! pes! pır! 

yuh! çuf! şak şak! lak lak! pisi pisi! 

imdat! yetiş! kurtar! lütfen! pufff! 

pist! püf! sakın! ta! tabi! 

tık! tüh! uh! ulan! vah vah! 

vallahi! vay! vıy! vız vız! vızır vızır! 

ya! yahu! yaşa! yazık! yok! 

(Gedizli 2015: 130) 
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Interjektionen können unterschiedliche Empfindungen ausdrücken, es kommt 
gelegentlich auch vor, dass ein Empfindungswort mehre Empfindungen ausdrückt, 
indem sich seine Intonation verändert: 

a! (Erstaunen, Erinnerung, Überraschung, Freude, Mitgefühl, Trauer, Ärger). 

ah! (Sehnsucht, Wille, Mitleid, Trauer) 

ay! (Angst, Schmerz, Aufregung, Freude) 

eh!  (Zustimmung) 

ey! (Zuruf) 

hah! (Erinnerung, Freude, Bewunderung) 

hay! (Tadel, Überraschung, Freude) 

hay hay! (Zustimmung, Bejahung) 

hey! (Mitleid, Erinnerung, Trauer, Zuruf) 

o! (Freude, Erstaunen, Bewunderung, Mitleid) 

of!/öf! (Unlust, Langeweile, Trauer) 

oh! (Freude, Bewunderung oder auch Trauer und Enttäuschung) 

pöh! (Nichtgefallen) 

tu! (Mitleid, Trauer, Ärger) 

tuh!/ tüh! (Trauer) 

uf!/üf! (Unlust, Langeweile, Trauer) 

vah! (Trauer, Enttäuschung, Mitleid) 

vay! (Erstaunen, Freude, Trauer, Mitleid, Ärger) 

ya! (Bewunderung, Mitleid) (Özel 2003: 155-173). 

4. INTERJEKTIONEN IM DEUTSCHEN 

Die Interjektionen im Deutschen können in alphabetischer Reihenfolge wie 
folgt zusammengefasst werden: 

ah!  (Erstaunen, Überraschung, Schmerz) 

ach! (Bewunderung, Erstaunen, aber auch Enttäuschung, Ablehnung) 

aha! (Überraschung, Genugtuung) 

au(a)/autsch! (Schmerz) 
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bäh! (Ekel) 

brr! (Kälte, Abscheu)  

hm! (viele Funktionen je nach Länge und Tonem) 

hihi! (Schadenfreude) 

hoppla! (Überraschung) 

hu(ch)! (Erschrecken) 

hui! (Bewunderung, Überraschung) 

hurra! (Sieg, Freude) 

ih! (Ekel, Abscheu, Entsetzen) 

igitt! (Ekel) 

juhu! (Freude) 

na! (Ungeduld, Ungehaltenheit) 

naja! (Ratlosigkeit) 

nanu! (Verwunderung, Befremden) 

oi! (Überraschung, Bewunderung)  

oh! (Betroffenheit, Enttäuschung, Bewunderung) 

oho! (Ver-/Bewunderung, Erstaunen) 

oje! (Enttäuschung, Mitleid, Verachtung) 

pah! (Verachtung, Geringschätzung) 

pfui! (Ekel, Abscheu) 

phh! (Gleichgültigkeit, Verachtung) 

puh! (Erleichterung, auch Ekel bei Gestank) 

tja! (Ratlosigkeit) 

uff! (Erleichterung) 

uh! (Angst) 

ui! (Überraschung, Bewunderung) (Nübling 2004: 15). 
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5. DIE DEUTSCHEN UND TÜRKISCHEN INTERJEKTIONEN IM 
VERGLEICH 

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Deutschen und Türkischen 
Interjektionen (Empfindungswörter, Aufforderungswörter, Lautnachahmungswörter) 
miteinander verglichen und zusammengebracht. 

 

5.1 Empfindungswörter im Deutschen und Türkischen 

Empfindungen Deutsch Türkisch 

Schmerz au!, aua!, autsch! oh! ay!, aman!, of! 

Freude hurra!, juhu! ay! hah!, o!, yaşasın! hay! 
oh! 

Erstaunen o la la!, nanu!, oje!, 
hoppla! 

vay!, o!, a! yok artık! 
aman! 

Ärger ha!, hach!, hoho!, oho!, ih! tu!, vay!, vay vay vay! ah! 

Reue ach! ah! 

Trauer ach!, oje! vah vah!, eyvah!, tuh!, ah! 

Bewunderung ach!, hui!, oi!, oh!, oho!, ui,  hah!, o!, oh! ya! 

Angst uh! ay! 

Ekel igitt!, ih!, pfui!, bäh! iiy! iğrenç! peh! 

Erleichterung puh!, uff! oh! 

Erschrecken hu(ch)! ay! 

Erinnerung ah! hah! 

Verstehen aha!, ach so! ha!, ya öyle mi! 

Diese Tabelle ermöglicht einen Vergleich zwischen den Empfindungswörtern 
im Türkischen und Deutschen. Während man z.B. im Deutschen bei Freude die 
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Interjektionen „hurra!“ oder „juhu!“  verwendet, gebraucht man gelegentlich „yaşasın! 
oder oh!“ im Türkischen. 

5.2 Aufforderungswörter im Deutschen und Türkischen 

Es sind auch bei den Aufforderungswörtern in den beiden Sprachen 
Unterschiede zu sehen.  

Aufforderungen Deutsch Türkisch 

Erregung der 
Aufmerksamkeit 

he, heda, holla, hallo, 
ahoi. 

hey!, ey!, bre!, behey!, a! 

Aufforderung zum 
Ruhigsein 

pst, pss, pscht, st, sch. şşt! 

Aufforderung sich zu 
entfernen, zu kommen 

sch, ksch, husch, dalli 
(ugs.). 

kış kış!, hoşt!, pisi pisi! 

5.3 Lautnachahmungswörter im Deutschen und Türkischen 

Tiere Deutsch Türkisch 

Kuh Muh mö 

Hund wau wau/wuff 
wuff 

hav hav 

Katze Miau miyav 

Huhn Gack gıt gıt gıdak 

Esel Iah ai ai 

Hahn Kikeriki öörööö 

Vogel Piep cik cik 

Gegenstände Deutsch Türkisch 

Uhr Ticktack tik tak 
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Pistole peng peng pat pat 

Motor tuck tuck hırhırhır/horhorhor 

Sirene Tatütata dadi dadi 

Trompe Tätäräte dütürüdüt 

Bombe Bumm Güm 

Schere schnipp, schnapp kırt, kırt 

Wie in dieser Tabelle zu sehen ist, geben die Gegenstände und sogar die Tiere 
im Türkischen und Deutschen verschiedene Laute von sich. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Interjektionen kommen in fast allen kommunikativen Situationen vor und 
spielen dennoch im Fremdsprachenunterricht leider eine untergeordnete Rolle. Aus 
diesem Grund haben die Lernenden einer fremden Sprache oft Schwierigkeiten, ihre 
Empfindungen in der Zielsprache richtig auszudrücken und die Gefühle des 
Gegenübers richtig zu verstehen. Auch in der sprachwissenschaftlichen Forschung 
wird dieses Thema leider missachtet. 

In diesem Beitrag wurden die häufig verwendeten Interjektionen im Türkischen 
und Deutschen zusammengebracht und ihr Gebrauch wurdein den beiden Sprachen 
kontrastiv-linguistisch verglichen. Ziel dieses Vortrags war, auf die untergeordnete 
Rolle der Interjektionen im Fremdsprachenunterricht aufmerksam zu machen und 
einen Beitrag zu diesem Bereich zu leisten. 
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ÖZET 

Türk Tasavvuf şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Yunus Emre, şiirlerinde Tanrı aşkını her 
şeyden önde tutan bir anlayışla insan sevgisini ve hoşgörü kavramını,  inanç sistemindeki tek 
‘aşk’ olan Tanrı aşkına olan hayranlığını ve bağlılığını dile getirmiştir. Yunus Emre’deki Tanrı 
aşkı, dünyevi ve güzel olan her şeye olan aşkla bütünleşmiş ve bu yönüyle kimi araştırmacılar 
tarafından Yunus Emre Hümanist olarak nitelendirilmiştir. Hümanizm, en basit anlamıyla insan 
sever, insanı insan yapan değerleri kazandırmak, iyilik, erdemli olmak kavramları açısından ele 
alınırsa Yunus Emre’nin felsefesinde tüm bu kavramların yer aldığı gözlenmektedir, ancak 
Yunus Emre’de felsefî anlamıyla hümanizmin, tanrıya karşı insanın tanrılaştırılması, insan 
merkezli bir dünya görüşü değil Allah’ın insana rahmet anlayışı ana izlektir.  Bir geçiş dönemi 
şairi olarak kabul edilen Francesco Petrarca’da, Ortaçağ’ın dünya görüşüne karşı özgür 
düşünce biçimi olarak doğan, Rönesans döneminde önem kazanan, bireyselliği ön planda tutan 
Hümanizmin ve içinde yaşadığı Ortaçağ kültürünün de etkisiyle içsel çatışmalar ön plana 
çıkmıştır. Sanatçı, bir taraftan tüm tutkularından arınmış, kendi iç yalnızlığının sesini dinleyen 
bir bilge olarak, diğer taraftan da yaşamın geçiciliğinin, ölüme her an daha da yaklaşmanın 
verdiği acıyla kavrulan bir şair olarak karşımıza çıkmaktadır. En önemli yapıtlarından biri olan 
Canzoniere’de (Divan) Tanrı’nın bu dünyadaki bir simgesi olarak nitelendirdiği Laura’ya 
platonik aşkı yapıtın ana malzemesidir ve Laura tüm yönleri ile yazarın aradığı mükemmel 
insanı temsil etmektedir. Rönesans düşüncesinin arka planında Tanrı’ya sırtını dönmeyen 
sanatçının, dünyevi zevklere dalarak günah işliyor bilincine ulaşması, içsel çatışmalarının en 
temel kaynağıdır. Bu çalışmada her iki sanatçıda görülen insana ve öteki dünyaya yaklaşım 
biçimleri ele alınarak benzer ve farklı yönleri karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yunus  Emre, İnsan, Francesco Petrarca, Tanrı Aşkı, Öteki Dünya 

A ROUGH COMPARISON OF YUNUS EMRE’S AND FRANCESCO 
PETRARCA’S LOVE OF GOD AND VIEWPOINTS TO THE OTHER 

WORLD 

ABSTRACT 

Yunus Emre, one of the most significant poets of Turkish Sufism, used his poems to articulate 
his love for humanity and his concept of tolerance, adoration, loyalty and ‘love’ of God, the 
only love in his belief system, with an understanding that places the Love of God above all 
else. Yunus Emre’s love of God is at one with everything worldly and beautiful and in this 
respect some researchers characterize him as a Humanist. If Humanism is considered to have a 
simple meaning with notions of loving humanity, the acquisition of those values that make a 
human, goodness and virtue, it can be said that all these notions are present in the philosophy 
of Yunus Emre; however, in the humanism of Yunus Emre, in its philosophical context, the 
main theme is not a self-centered view of the world, where man is divinized an understanding 
of merciful Allah towards man. In the poetry of Francesco Petrarca, who is considered to be a 
poet of thetransition period, Humanism, which emerged as free thinking against the worldview 
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of the Middle Ages, which gained importance in the Renaissance Period and where placed 
individualism is of utmost importance, and his inner conflicts emerging under the impact of the 
culture of the Middle Ages in which he lived are at the forefront. On one hand we see 
Francesco Petrarca as wise, someone who listens to his own inner solitude, free from all 
passions; while, on the other hand, he is pained by the transience of life and approaching death 
with every passing moment. In one of his most important poems Canzoniere (Court), the main 
subject is his platonic love for Laura, who he identifies in all respects as symbolizing a worldly 
God, she represents the perfect human for whom the poet has been searching. One of the 
elements of Renaissance philosophy and the main source of the inner conflict, is the awareness 
of the poet sinning as a result of worldly passions but without turning his back on God. In this 
study, the approaches of the two artists to man and the other world were considered, and a 
comparison made of their similarities and differences. 

Keywords:Yunus Emre, Human, Francesco Petrarca, Love of God, The other world 

YUNUS EMRE 

Türk milletinin yetiştirdiği ve en büyük tasavvuf şairlerinden biri olan Yunus 
Emre’nin XIII. yüzyılın son yarısı ile XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığı 
bilinmektedir. Doğum yeri hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte yapılan bazı 
araştırmalara göre Sarıköy’de doğmuş ve yine Sarıköy’de ölmüştür. Yaşadığı 
dönemde Yunus Emre’nin özellikle halk tarafından benimsenme sürecini 
anlayabilmek için Anadolu’nun o dönemdeki siyasi, sosyo-kültürel yapısının da genel 
hatlarıyla göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Jeopolitik açıdan önemli bir 
konumda bulunan Anadolu XIII. yüzyılda ve XIV.yüzyılın başlarında büyük 
sarsıntılara gebe kalmıştır. 1243 yılında Kösedağ savaşı ile Anadolu Selçuklu 
Devletinin siyasi otoritesini kaybetmesi, Moğol ordularının istilaları, iç karışıklıklar, 
savaş sonrası ortaya çıkan kıtlık, halka dayatılan vergiler, insanlar arasına ekilen kin 
ve nefret tohumları nedeniyle siyasal yapının tamamen bozulduğu bir dönemde 
yaşayan Yunus Emre, çareyi tasavvufta arayan halkın yanında yer alarak “Anadolu’yu 
diğer gönül erleriyle birlikte bir kavga değil bir sevgi yurdu haline getirmek istemiş, 
bu uğurda savaş vermiş ve bunu da başarmıştır”(Özçelik 2007: 11-12).  Her şeyin 
temelinde hoşgörü ve insan sevgisi olduğunu önce yüreğinde hisseden ve daha sonra 
da dizelerinde dile getiren Yunus Emre, böylesine zor bir dönemden geçen halka güç, 
yaşam coşkusu, birlik duygusu vermeyi kendine görev  edinmiştir. “Yunus Emre, işte 
böyle bir Anadolu’nun son birkaç yüzyılı içinde hem baharı hem kışı yaşayan, önemli 
olaylarla, sınavlarla karşılaşan Anadolu’nun Osmanlı öncesi, yeniden toparlanma 
eyleminin öncülerinden biri olarak karşımıza çıkar” (Özçelik 2007: 19). 

Yunus Emre’nin duygu ve düşünce sisteminin temelinde bulunan ‘aşk’ kavramı 
her şeyin başlangıcı, yaratıcısı olan Tanrı’ya yöneliktir. İnsanın dünyevi  tüm 
zaaflardan ve nefsinden Tanrı aşkı ile kurtulmasının mümkün olduğunu dile 
getirmiştir. Yunus Emre hakkında geçmişten günümüze birçok araştırmalar yapılmış, 
yazılar yazılmış, şiirler derlenmiştir. Şiirlerindeki insan sevgisini ve engin 
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hoşgörüsünü, öte dünyaya ve Tanrı’ya olan güçlü bağını bazı batı kültürü 
felsefeleriyle bağdaştırıp açıklamaya çalışan araştırmacılar olmuştur. Ancak Yunus 
Emre herhangi bir ideolojinin ve felsefi akımın içinde okunamayacak kadar kendine 
özgü bir sanatçıdır ve tasavvufa dayalı düşüncelerini samimi, içten ve sade ancak kimi 
zaman da sembollerle süslediği şiirleriyle halka aktarmakla kalmayıp, Türk 
Edebiyatında da derin izler bırakmıştır. 

Temellerinin İslam Tasavvufuna dayandığı felsefesini içeren en sağlam yapıtları 
Risale-i Nushiyye ve Divan’da Yunus Emre “insan hayatını metafizik bir felsefeyle 
yorumlayarak toplumu da sosyopsikolojik bir eksen etrafında açımlar. Bu noktada 
hem bütün insanlığın, hem de bütün toplumların sözcüsü olur. İnsanla ilgili varlık 
sırrını gönül aynasında açımlayan bilge bir derviştir Yunus” (Aktaş 2002 :25). 

FRANCESCO PETRARCA 

Bu araştırmanın bir diğer sanatçısı olan ve Hümanizmin ilk temsilcilerinden biri 
olarak kabul edilen, 1403 yılında İtalya’nın Arezzo şehrinde doğan Francesco 
Petrarca, çocuk yaşta İtalya’nın nerdeyse her yerini görme fırsatı bulmuş ve onun her 
karış toprağına hayran olarak büyümüştür. Edebiyata ve özellikle de klasiklere genç 
yaştan itibaren ilgisi olan sanatçı, yapıtlarında insan varlığını yücelterek akıl, umut, 
zevk, korku, aşk, acı gibi kavramları birer simge haline dönüştürmeden, insanla 
bağlantılı olarak ele almıştır. Zamanla Batı felsefesinin gelişim sürecinde aydınlar, 
Hümanizmi Tanrı ile bağlarını tamamen koparmış, bir çeşit insanlık dini haline 
getirmeye çalışmışlardır. Ancak Petrarca, “Ortaçağ’daki geleneksel Tanrı, takdir-i 
İlahî, ruh, ruhun ölümsüzlüğü ve özgürlüğü kavramlarını tartışarak bunlar karşısında 
insanın değerini ve özgürlüğünü” (Kale 1992: 767) savunan Hümanizm düşüncesinin 
arka planında din ve Tanrı inanışlarına hep sadık kalarak, bir geçiş dönemi sanatçısı 
olduğunu kanıtlamıştır. Klasik kültüre olan hayranlığı nedeniyle eski metinleri 
incelemiş ve “eskiçağın büyük yazarlarında İsa’nın öğretisi ile bir tutulmaya değer 
saydığı yüksek ahlak ve kültür öğelerine” (Öncel 1986: 128) rastlamıştır. Ortaçağ ile 
yeniçağ arasında sınır çizgisi üzerinde duran Petrarca, Ortaçağ’ın sadece öteki dünya 
için yaşama anlayışını, odak noktasına insanı koyan Hümanizm ile iç içe işleyerek, 
yapıtlarında da Hümanizmin bu anlayışını kendi inancı ve ahlaki prensipleri ile 
harmanlayarak yansıtmaya çalışmıştır. Sanatçı hakkında çok yönlü araştırmaları olan 
Öncel de (1986:79) Petrarca’nın dini dışlayan değil,  Hıristiyanlık inanç sistemiyle 
yoğurduğu Hümanizminden bahsetmektedir. Eskiçağ ahlak filozoflarından aldığı 
feyizle, ahlaklı ve erdemli olmanın insanı mutluluğa götürecek en büyük adım 
olduğunu savunan sanatçı, sadece erdemli ve bilge bir insan olarak da Tanrı’nın 
merhametine ulaşılabileceğine değinmiş, insanı hem dünyevi hem de inanç boyutuyla 
ele almıştır.  
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Francesco Petrarca’nın en önemli derlemelerinden biri olan Canzoniere (Divan) 
adlı yapıtında gerçekte yaşamış biri olup olmadığı kesin olarak bilinmeyen, kimi 
araştırmacılar tarafından sadece sanatçının zihninde yaratılmış bir imge olduğu 
düşünülen Laura’ya karşılıksız bir aşkla tutulan sanatçının umuttan karamsarlığa 
dönüşen, karamsarlıktan acı,  pişmanlık ve kaosa sürüklenen tüm içsel yaşamına tanık 
olmaktayız. İçsel karmaşalarının en büyük nedeni ise Laura’ya karşı hissettiği 
duygular nedeniyle günah işlediğine inanmasıdır. “Laura’nın aşkı Petrarca’ya 
mutlulukla birlikte hoş bir hüzün de veriyordu. Bu, ozanın sevgilisinden uzak 
oluşundan kaynaklandığı gibi zaman zaman da hissettiği duygunun günahkar bir 
duygu olduğu bilincini taşımasından doğuyordu. Günlerini aşk tutkusu içinde israf 
etmek düşüncesi gerçek bir dindar olan Petrarca’nın ruhunu bulandırıyordu”(Öncel 
1986 :86). 

Göze çarpan temalardan biri olan dünyanın geçici ve sonlu oluşu ve bu sonlu 
yaşamda insanın en önemli görevinin kendini bilmesi, kendinin farkına varması her iki 
sanatçının da vurguladığı ortak nokta olarak görülmektedir. Ayrıldıkları nokta ise 
Yunus Emre’de yaşam nedeni olan kendini bilme görevinin, Petrarca’da erdem sahibi 
olabilmek için bir araç olarak görülmesidir. Dünyanın geçici olduğu bilincine varmak,  
“bir yandan dünyadan göçmekle yükümlü olmak, öte yandan yaşamın gereklerine 
bağlı kalmak insanda ruhsal bir huzursuzluk doğurur. Bu huzursuzluğun ve bu 
burukluğun nedenini insanın ikili varlığında aramalıdır. Bir yanda Tanrısal katta 
mutluluğa ermek isteyen bilinç, öte yanda bilincin içinde yaşadığı bedensel zarf 
vardır”(Çubukçu 1982:80). Bu nedenle kimi zaman ruhsal bulanıklık yaşayan, 
yaşadığı aşkın onda yarattığı huzursuzluk nedeniyle içinde daima çelişkiler taşıyan, 
zamanla yaşamın geçiciliği, her şeyin boş olduğu düşüncelerine kapılarak dünyevi 
yaşam ve ebedi yaşam arasında gelgitler yaşayan  Petrarca;  

 Nasıl da geçip gitti günlerim ceylandan hızlı 

 Tıpkı bir gölge gibi, görmediler göz açıp kapayıncaya 

 Kadar süren, bir esenlikten başka: çok az dingin saatler, 

 Tatlı ve acı anlar, aklımda duruyor daha. 

Zavallı dünya, yalancı ve dönek! 

Tümden kör olmuş gözleri sana umut bağlayanın karşısında, 

Senden koparıldığı içindir ki yüreğim, saklı tutan o kadın,   yanında, 

Şimdi toprak altında, eti kemiğinden ayrı  (Adabağ  2001:289) 

dizeleriyle bu duygularını açığa çıkarmaya çalışmıştır.  Dünya yaşamını gerçek 
olmayan bir yaşam olarak niteleyen, “ölüm ve hiçlik duygularını şiirlerinde 
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vurgularken, insanı inkarcılığa değil, Allah inancının verdiği huzura 
yönlendiren”(Saruhan 2006:103)  Yunus Emre de; 

 Vaktinize hazır olun, ecel vardır gelir bir gün 

Emanettir kuşca canın, ıssı vardır alır bir gün 

Nice bin kere kaçarsın, yedi deryalar geçersin 

Pervâz vurarak uçarsın, ecel seni bulur bir gün 

İş bu meclise gelmeyen, anıp nasihat almayan 

Elif’ten be’yi bilmeyen, okur kişi olur bir gün 

Tutmaz olur tutan eller, çürür şol söyleyen diller 

Sevip kazandığın mallar, vârislere kalır bir gün 

Yunus Emre’m bunu söyler, aşkın deryasını boylar 

Şol yüce köşkler saraylar, virân olur kalır bir gün (Uslu 2005:154) 

dizeleriyle yaşamın geçiciliği ve ölümü sade ancak derin bir manayla ele 
almıştır. 

Yunus Emre’deki aşk dünyevi aşktan ziyade Tanrı’nın yüceliğine duyulan bir 
aşktır. Ona göre ezeli ve ebedi olan Tanrı aşkı insanın özünde ve gönlündedir. “Çünkü 
gönül Allah’ın tecelli ettiği, yani ilahi sırların çözüldüğü ve duyulduğu bir yerdir. Şu 
halde Allah’a iman gönülde duyulur ve orada yaşanır. Onun için Allah insanın 
dışında değil, içindedir”(Yavuz 1990:17). 

Yunus Emre de “O’na büyük bir aşkla bağlanmıştır. Zamanla bu bağlanış ve 
teslimiyet çok zengin bir iç yaşayışa dönüşmüştür. İste Yunus, şiirlerinde bunu hem 
duymuş, hem duyurmuş, hem düşünmüş, hem de düşündürmüştür”(Yavuz, 1990: 12). 

 Yunus Emre’nin yapıtlarında yaymaya gayret ettiği felsefeyi ustalıkla 
özümsediğine tanık olmaktayız, şiirlerinde çelişkili bir ruh halinin yansıması söz 
konusu değildir. Çünkü o kendinin ve insanın tüm hallerinden bahsederken, 
inancından hiçbir zaman ayrılmamıştır. (Yavuz, 1990:17) Francesco Petrarca ise geçiş 
dönemi sanatçısı olmasının etkisiyle bir yandan Tanrı ve ahiret yaşamı merkezli 
Ortaçağ’ı karanlık ve otoriter olarak eleştirirken diğer yandan da Antikçağı yüceltmiş 
ancak bu tutumu kendi Hıristiyanlık inanç sisteminde çelişkiler yaratmış ve sanatçının 
içsel karmaşalar yaşamasına neden olmuştur.  

Eskiçağa ve klasiklere olan hayranlığının etkisiyle Ortaçağ’da önemi ortadan  
kalkan  insanın değerini bir kez daha keşfeden Francesco Petrarca’nın İtalyan 
Hümanizminin de öncüsü olduğu bilinmektedir. “Gerçek insanı arayan bu hümanizm 
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çığırının başında İtalyan şair ve bilgini Francesco Petrarca vardır. Petrarca, bütün 
hümanistlerin atasıdır”(Gökberk, 2004:169).  İnsan sevgisi, hoşgörü, insanı yüceltme 
tabanlı Hümanist görüşün yanında Yunus Emre de bir Hümanist olarak kabul 
edilebilir mi düşüncesi akla gelmektedir. Ancak Rönesans ile birlikte insan sevgisinin 
en üst değer olarak kabul edildiği hatta insanın Tanrı gibi görüldüğü, öte dünyaya 
yönelik  tüm beklentilerin bertaraf edildiği Hümanizm ile şiirlerinde insanı odak 
noktası yapan ancak ezeli ve ebedi olan Tanrı aşkını her kavramın üzerinde tutan, 
düşünce ve yaşam felsefesinin kaynağının Kur’an’ı Kerim’e dayandığı İslami ahlak 
öğretilerine yer veren bir İslam mutasavvıfı olan Yunus Emre’yi bağdaştırmak, 
objektif bir yaklaşım olmayacaktır. “O şiirlerinde insanı merkeze alan ancak 
kaynağını insandan almayan bir anlayışın temsilcisidir” (Yılmaz 2013:159). Yunus 
Emre’de felsefî anlamıyla hümanizmin, tanrıya karşı insanın tanrılaştırılması, insan 
merkezli bir dünya görüşü değil Allah’ın insana rahmet anlayışı ana izlektir. Ayrıca 
Hümanizm’de insan ve insanlık sevgisinin kökleri Yunan ve Roma medeniyetlerine 
dayandırılırken, Yunus Emre’nin engin insan sevgisinin İslam ahlak ve düşünce 
sisteminden beslendiğini de unutmamak  gereklidir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak Yunus Emre ve Francesco Petrarca, düşünce biçimleri ve 
kendilerine özgü felsefeleri ile içinde yaşadıkları çağdan günümüze kadar şiir ve 
edebiyatta derin izler bırakmışlardır. Her iki sanatçının  “aşk” kavramına yönelimleri 
farklı açılarda olmuştur. Yunus Emre’de yaşam ve ölümün iki temel gerçek olduğu 
bilinciyle ebedi dünya görüşüne karşı sağlam duruşu, Petrarca’da geçiş dönemi 
sanatçısı olması nedeniyle çelişkili duygu ve düşüncelerinin çatışması  ön plana 
çıkmış ancak sonunda o da Yunus Emre gibi ebedi mutluluğun Tanrı’da olduğuna ikna 
olmuş ve Tanrı’ya yönelerek “Bana arta kalan o birkaç günümü yaşamak ve ardından 
ölmek için, gerektiği biçimde, yardım elini uzat: sen de çok iyi biliyorsun ki yoktur 
kimsem senden başka” (Adabağ 2001:342)  dizeleriyle dile getirmiştir. 

KAYNAKÇA 

AKTAŞ, Hasan (2002).  Yunus Emre Okulu ve Misyonu.  Edirne: Yort Savul 
Yay. 

ÇUBUKÇU, İbrahim Agâh (1982). “Yunus Emre’nin Felsefesi”.  Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  25 (1): 71-93. 

GÖKBERK, Macit (2004). Felsefe Tarihi.  İstanbul:  Remzi Kitabevi 

KALE, Nesrin (1992). “Hümanizm”.  Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi 25 (2): 763-770 

271 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

ÖNCEL, Süheyla (1986).  İtalyan Edebiyat Tarihi. Ankara:  İtalyan Kültür 
Heyeti Yay. 

ÖZÇELİK, Mustafa (2007).  Bizim Yunus.  Eskişehir: Odunpazarı Belediyesi 
Yay.  

PETRARCA, Francesco (2001).  Divan.  çev.  Necdet Adabağ.  Ankara:  Kültür 
Bakanlığı Yay. 

SARUHAN, Müfit Selim (2006). “İslâm Filozof ve Düşünürleinde Ölüm 
Korkusu ve Tedavisi” ”.  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  47 (1): 87-
105. 

USLU, Mustafa (2005). Yunus Emre Divanından Seçmeler.  İstanbul:  Karanfil 
Yay. 

YAVUZ, Kerim (1990). “Yunus Emre’nin İç Benine Dini ve Psikolojik 
Yaklaşımlar”.  Atatürk Üniversitesi İlahiyat Tetkikleri Dergisi (9): 12-21 

YILMAZ, Ömer (2013). “Zaman ve Mekânı Aşan Söylemleriyle Yunus 
Emre’de İnsan Anlayışı”.  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 
(özel sayı): 153-168 

272 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

ELİF ŞAFAK’IN İSKENDER ROMANINDA BİR İZLEK OLARAK DOĞU-
BATI DİYALEKTİĞİ 

Emine AYAN 
Çukurova Üniversitesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
eayan333@gmail.com 

ÖZET 
Postmodern Türk edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Elif Şafak Doğu ile Batı 
dünyasına ilgi duyan ve bu iki medeniyeti yakından tanıyan bir yazardır. Yetişme koşulları 
gereği çocukluğundan itibaren yurtdışına gidip gelen ve bir dönem karşılaştırmalı edebiyat 
bölümünde de çalışan Şafak’ın bu ilgisinin romanlarına da sirayet ettiği ve yazarın anlatılarında 
sık sık bir izlek olarak Doğu ile Batı’ya yer verdiği görülür. Bu bildiride Elif Şafak’ın 2011 
yılında yayımlanan İskender adlı romanı Doğu-Batı diyalektiği bağlamında bir okumaya tabi 
tutulacak, bu iki kültürel dokunun kurmaca bir zeminde birbiriyle olan etkileşimi irdelenecek 
ve bu etkileşimden hareketle her iki kültürün birbirine bakışı ve birbirini tanımlayış biçimi 
saptanacaktır. Bu bağlamda bildiride kültürler arasındaki etkileşimin doğurabileceği kimi 
söylemlerin izi sürülerek Doğu ile Batı dünyası arasındaki diyalektiğin mahiyeti açığa 
çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Elif Şafak, İskender, Doğu, Batı, kültür. 

EAST-WEST DIALECTIC AS A THEME IN THE NOVEL CALLED 
ISKENDER OF ELIF SAFAK 

ABSTRACT 

Elif Safak who is one of the most major author in postmodern Turkish literature is an author 
interesting in the world of East and West and recognizing this both civilizations closely. It has 
been seen that this interest of Safak who is shuttling between Turkey and abroad since 
childhood in accordance with growing conditions and studying on comparative literature 
departmant for a while has an impact on her novels and given place to East and West as a 
theme in her narratives by author continually. In this paper the novel called Iskender published 
in 2011 of Elif Safak will be subjected to a reading in the context of East and West dialectic, it 
will be examined the interaction of that two cultural textures with each other in a fictional 
ground and with reference to this interaction it will be determined the view of both cultures to 
each other and the form of characterising one another in the novel. In this context in the study 
it will be tried to uncover the character of the dialectic between East and West with tracing 
some discourses which may be emerged in cross-cultural interaction.  

Keywords: Elif Safak, Iskender, East, West, culture. 

GİRİŞ 

Elif Şafak’ın 2011 yılında yayımlanan dokuzuncu romanı İskender Türkiye’den 
İngiltere’ye göç eden bir Türk ailesinin çözülüşünü işleyen bir anlatıdır. Postmodern 
romanın özelliklerini taşıyan anlatıda üstkurmaca, işlediği cinayetle tüm ailenin 
kaderini tayin eden İskender’in hikâyesini anlatan Esma’nın anlatıcı olduğu bir 
zeminde şekillenir.  Akronolojik bir zaman kurgusunun dikkat çektiği anlatı içerdiği 
farklı bakış açıları ile polifonik bir yapı arz eder. Kendisiyle yapılan bir röportajda 
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ansızın aklına düşen “Benim annem iki kez öldü” cümlesinin peşi sıra romanı 
yazmaya başladığını dile getiren ve adım adım anlatıda yer alan karakterleri 
kurgulama sürecini deşifre eden Şafak’ın (Aygündüz 2011: 5) bu romanı, anlaşılan o 
ki önceki romanlarından farklı olarak kendi kendini masa başında biçimlendiren bir 
anlatı olmaktan ziyade önceden ölçülüp biçilen kurgusuyla dikkat çeker.  

Bir soy ağacı ve anlatının şekillendiği üstkurmacaya işaret eden bir bölüm ile 
başlayan İskender, “Varış”, “Köprüleri Atmak”, “Bir Erkek Bir Kadın”, “O Senin 
Kardeşin” ve “Yüreğindeki Boşluk” adlı beş ana bölümden oluşur ve anlatı kişilerinin 
isimleri ile oluşan her bir alt bölümde kronolojik bir zaman gözetilmeksizin aile 
bireylerinin yaşamını şekillendiren öyküleri anlatılır. Soy ağacına göre Cemile, Pembe 
ve diğer altı kız kardeş Naze ve Berzo’nun; Adem, Tarık, Meral ve Halil, Ayşe ile 
soyağacında ismi verilmeyen Baba’nın (Ayık Olan/Sarhoş Olan) çocuklarıdır. Pembe 
ve Âdem’in evliliğinden İskender, Esma ve Yunus; Esma ve Nadir’in evliliğinden ise 
Leyla ve Cemile doğmuştur. Romanda Elias ile Pembe’nin, Roksana ile Âdem’in, 
Kate ile İskender’in arasında bir ilişki olmuştur ve İskender’in Tom adlı bir oğlu 
vardır. Tobiko ise Yunus’un platonik bir aşkla bağlandığı isimdir. Romanda soy 
ağacından sonra yer verilen 3 Ekim 1992 tarihli "Başlarken" adlı kısım Esma’nın ne 
öldürmeyi ne de affetmeyi başardığı İskender’i (Şafak, 2014, s. 10) on dört yılın 
ardından hapishane çıkışında karşılaması ve onu eve götürmesi ile şekillenir. Aynı 
zamanda bu kısım anlatının sonuna da işaret ettiğinden İskender sondan başa doğru 
ilerleyen kurgusu ile dikkat çeken bir anlatıdır.   

Romanda “Varış” başlıklı ilk bölümde bir yandan anlatı kişileri okura 
tanıtılırken öte yandan Toprak ailesinin İngiltere’deki yaşam biçimlerine yer verilir. 
“Köprüleri Atmak” adlı ikinci bölümde kocası Âdem’in kumar bağımlılığı yüzünden 
çalışmaya başlayan Pembe’nin karşılaştığı sıkıntılar odak noktasıdır. Bu bölümde 
anlatıya Pembe’nin iş çıkışında uğradığı bir pastanede karşılaştığı Elias dâhil olur. 
“Bir Erkek Bir Kadın” başlığını taşıyan üçüncü bölümde Pembe ve Elias’ın 
İngiltere’de çeşitli yerlerde buluşmaya, Âdem’in ise ailesini terk ederek Roksana ile 
birlikte yaşamaya başladığı görülür. Romanda “O Senin Kardeşin” adlı dördüncü 
bölümde Tarık sinemada yengesi Pembe’yi görür ve bunu İskender’e söyler. Romanın 
“Yüreğindeki Boşluk” adlı son bölümünde okur, Toprak ailesinin çözülüşü ile karşı 
karşıya bırakılır. Terk edildiği Roksana’nın peşi sıra Abu Dabi’ye giden Âdem orada 
da kumar batağına saplanır ve intihar eder. İskender ise –annesi yerine o sırada 
Londra’da onları ziyarete gelen teyzesi Cemile’yi bıçakladığından habersiz- işlediği 
töre cinayeti yüzünden hapse atılır.  

Elif Şafak’ın Londra’da iken Honour adı ile İngilizce olarak kaleme aldığı ve 
Omca A. Korugan tarafından Türkçeye çevrilen romanı İskender yazarın diğer 
romanları ile benzer olarak yoğun bir çalışmanın ürünüdür. Kendisiyle yapılan bir 
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söyleşide Şafak, romanı yazarken çocuklarıyla ilgilenmek dışında onu romandan 
kopartan her şeyden uzak durduğunu ve had safhada bir bencillik içinde olduğunu 
belirtir (Aygündüz 2011: 5). İskender’de “anne-oğul, bacı-kardeş, baba-oğul, gurbet-
memleket, hasret-aidiyet ilişkisine, . . . göçmenlik hali”ne(Çamözü 2012) baktığını 
dile getiren Şafak’ın  İngiltere’de gezdiği göçmen mahallelerinde tanıştığı insanlar 
romanın şekillenmesinde yazara bir ilham kaynağı olmuştur (Akgün 2012). 

Elif Şafak’ın İskender Romanında Bir İzlek Olarak Doğu-Batı Diyalektiği 

Doğu ile Batı dünyasının bir izlek olarak seçildiği ve bu iki dünya arasındaki 
ilişkinin kurmaca bir atmosferde Türkiye’den İngiltere’ye göç eden bir aile ile bu 
ailenin İngiltere’de karşı karşı geldiği Batılı figürler aracılığıyla inşa edildiği 
İskender’de bu inşadan Doğu ile Batı dünyasının birbirini tanımlamasını olanaklı kılan 
bir diyalektik doğar. Doğu ile Batı’nın iki karşıt kültürel yapı olarak yekdiğerinin 
karşısında konumlandırıldığı anlatıda bu iki yapının kurdukları etkileşim ile 
birbirlerine dair nasıl bir “Doğu” ya da “Batı” modeli ürettiği sergilenir. Bu bağlamda 
İskender romanı üzerine yapılan içerik analizinde Batı’nın ötekileştirici ve 
tektipleştirici bir tutumla Doğu’yu karşıt bir imge olarak karşısında konumlandırdığı 
ve kendi sınırları içerisinde Doğu’nun sergilediği bilgiyi kullanarak eril zihniyetli bir 
Doğu modeli üzerinden Doğu’ya dair bir Batı söylemi ürettiği; Doğu’nun ise Batı 
erkince konumlandırılan ötekileştirilmiş pasif bir nesne konumunda kalarak 
bünyesinde taşıdığı zaaf dolayısıyla Batı’nın çizdiği sınırlara riayet ettiği saptanmıştır.  

İskender romanında Batı'nın Doğu'yu tanımlayış biçiminde Doğu'nun Batı 
karşısında karşıt bir imgeye dönüştürüldüğü ötekileştirme önemli bir rol oynar. Bu 
suretle Batı'nın Doğu'yu dışsallaştırdığı ve ürettiği Doğu modeliyle kendi söylem 
biçimini ön plana çıkarttığı görülür. Bu bağlamda romanda Yunus’un takıldığı işgalci 
evinde grubun lideri olan Kaptan'ın ona İngiliz argosunda Müslüman birine hitap 
etmek için kullanılan bir terim olan ve kendi başına aşağılayıcı bir nitelik taşıdığı 
söylenemezse de o niyetle kullanılan bir kelime niteliği taşıyan “muzzie” diye hitap 
etmesi (Şafak 2014: 35) ve Kate’in, annesinin kendisini Müslüman bir göçmen ailenin 
oğlu olan İskender’le görmesinden hoşlanmayacağını düşünerek çekimser davranması 
(Şafak 2014: 146) Batı'nın Doğu'yu "müslümanlığı" dolayısıyla dışsallaştırdığı 
örneklerdendir. Romanda Pembe’nin gittiği pastanede maruz kaldığı tutum ise 
ötekileştirmenin düşmanlık boyutunu gözler önüne serer. Sıra Pembe’de olmasına 
rağmen pastacı çırağının ona karşı hoşnutsuz ve soğuk bakışları, kaba tavırları dikkat 
çeker (Şafak 2014: 148-149). Pastacı çırağı her ne kadar ırkçı olmadığını, yalnızca 
ülkesi için en iyi olanı istediğini iddia etse de oraya gelen göçmenleri dillerini bile 
konuşmaktan aciz "cahiller" olarak nitelendirir (Şafak 2014:  200). 
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Romanda Doğu ile Batı arasındaki diyalektik ilişkide Batı'nın Doğu'ya yönelik 
tektipleştirici tavrı da etkilidir. Bu bağlamda romandan verilebilecek en belirgin örnek 
Kaptan'ın Yunus vesilesiyle genel olarak Türkleri “mülksüzler” sıfatıyla 
nitelendirmesidir. Kaptan'a göre mülksüz demek “varsıllar hak ettiklerinden daha 
fazlasını elde edebilsinler diye varlık sahibi olma hakları gasp edilenler”dir (Şafak 
2014: 115). 

İskender romanında örneklerine sıkça rastlanacağı üzere Doğulu figürlerde 
dikkat çeken ve romanın başat karakteri olan İskender'in annesini öldürerek işlediği 
töre cinayeti ile uç noktaya varan eril zihniyet, Batılı'nın Doğu'yu tanımlamak için 
kullandığı bir malzeme niteliği ile karşımıza çıkar. Kendi sınırları içerisinde sergilenen 
bu malzemeden hareketle öteleyen ve tektipleyen bir bakışla eril zihniyetli bir Doğu 
imgesi üreten Batı, bu imge vasıtasıyla Doğu üzerinde yetke kuran bir Batı söylemi 
geliştirir.  

İskender’de erkeğin yüceltildiği kadının ise erkek karşısında aşağı bir konuma 
yerleştirildiği söz konusu zihniyetin yansımaları salt erkeğin kadına değil kadının 
hemcinsine bakışı üzerinden de sergilenir ve romanda namus odaklı bir söylem biçimi 
ekseninde kadın değersizleştirilir. Örneğin Âdem kendisi de bakir olmadığı halde 
Cemile'nin bakireliğinden şüphe duyduğu için onunla evlenmekten vazgeçer (Şafak 
2014: 211). Pembe'yi güzelliği dolayısıyla güvenilmez bulan Tarık, kardeşinin böyle 
bir kadınla evlenmesine sıcak bakmaz; çünkü ona göre çekici kadın tekinsiz kadın 
demektir  (Şafak 2014: 221). Romanda İskender’in işlediği cinayette amcası önemli 
bir rol oynar. Annesinin bir adamla buluştuğunu İskender'e söyleyip aile namusu 
üzerine nutuklar atarak onu dolduruşa getiren Tarık’ın kendisidir (Şafak 2014: 363). 
Naze'ye göre namus kadının zırhı olup bu zırh kaybedildiğinde kadının bakır akçe 
kadar kıymeti kalmaz (Şafak 2014: 66). Bu bağlamda yaşları dokuzla yirmi arasında 
değişen sekiz kardeşten en büyüğü olan ve köye gelen bir sağlık görevlisine tutulup 
onunla kaçan Hediye’nin eve geri döndüğünde namus uğruna babası Berzo’nun 
kararıyla asılması dikkat çekicidir. Pembe Kader ile Cemile Yeter'in doğduğu 
diyarlarda "şeref" erkeklere, "ar" ise kadınlara atfedilen bir niteliktir. Şeref ve haysiyet 
erkeklere mahsus olup bu isim yalnızca "yaşlılara, orta yaşlılara, gençlere, hatta ağzı 
süt kokan oğlanlara verilebilecek bir isimken kadınlarda onur yoktur, onların 
kısmetine düşen kelime "ar"dır. (Şafak 2014: 66). Bu bağlamda anlatıda Naze 
aracılığıyla kadın ile erkeğin mukayese edildiği şu pasaj dikkat çekicidir:  

“Kadın kısmı incecik, ak patiskadan yapılmıştır' diye devam etmiş Naze. Erkeğin 
kumaşıysa kalın ve koyu renkliymiş. Yaradan böyle yaratmış: Birini diğerine 
üstün kılmış. Niye böyle yaptığına fanilerin aklı ermezmiş; o yüzden soru 
sormamak en iyisiymiş. Beyazın üstünde en ufak kir bile gözden kaçmazken siyah 
zemin leke göstermezmiş. Aynı şekilde, alnına leke sürülen kadınlar hemen fark 
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edilir, tıpkı kabuğun danelerden sıyrıldığı gibi ayrılırmış diğerlerinden. Yani bir 
bakire kendini bir erkeğe verdiğinde -sevdiği de olsa- her şeyini kaybedermiş 
ama erkeğe hiçbir şeycik olmazmış.” (Şafak 2014: 66) 

Romanda yukarıda örnekleri sergilenen eril zihniyet Batı’nın ürettiği Doğu 
modelinde baz aldığı temel ölçüttür. Anlatıda bu ölçütten hareketle Batı’nın Doğu’yu 
nasıl tanımladığı sergilenir. Bu bağlamda İskender’in işlediği töre cinayetini konu 
edinen The Times’daki haber metni Doğulu’ya ithafen ötekileştirici ve yargılayıcı 
ifadeler içeren söylemi ile dikkat çeker. Haberde bunun Avrupa’da yaşanan ne ilk ne 
de son vaka olduğu üzerinde durularak (Şafak 2014: 84) bazı topluluklarda ailenin 
şerefi bireylerin mutluluğunun ve iyiliğinin üstünde tutuldukça bu tür olayların 
modern toplumun içinde kanser gibi büyüyeceği ifade edilir (Şafak 2014: 85). Burada 
sözü edilen “bazı topluluklar”ın İngiltere’de ikamet eden "Türkler"e, “modern 
toplum”un ise “İngilizler”e gönderme yaptığı açıktır. Romanda İskender’i hapishanede 
iken ziyarete gelen ve ona yalnızca ailesinin hikâyesini anlamak ve bu konuda yazarak 
toplumsal duyarlılığı artırmak istediğini söyleyen gazeteci İskender ile ilgili kaleme 
aldığı makalede onu "Ortadoğu’ya özgü ataerkil geleneğin tipik örneği"  (Şafak 2014: 
180) olarak nitelendirir. Hakkında yapılan çalışmalar ve tezler bulunduğunu ileri süren 
İskender’in anlatıda sözünü ettiği politikacı da bu bağlamda dikkat çekicidir. Bu 
politikacı İskender’i göçmenlerin Avrupa uygarlığının temel ilkeleriyle uyum 
sağlayamadığının canlı ispatı olarak değerlendirmiş (Şafak 2014: 180) ve böylece eril 
zihniyetli bir Doğu imgesini tektipleştirerek bu imgeyi tüm Müslümanlara atfedici bir 
tutum sergilemiştir.  

İskender romanında Doğu ile Batı arasındaki diyalektik ilişkide ötekileştirici ve 
tektipleştirici bir tutumla edilgen bir nesneye dönüştürülen Doğu, hakkında ürettiği 
söylemlerle kendi üzerinde hâkimiyet kuran “hükmedici” bir Batı modeli ile karşı 
karşıya bırakılır. Romanda Batılı’nın sergilediği ötekileştirici tutumun Doğulu’da bir 
yabancılık, dışlanmışlık ve soyutlanma hissi doğurduğu, Doğulu’nun bu hisle 
kendisini Batı’nın ölçütlerine göre tanımlanmış bir nesne olarak gördüğü dikkat çeker. 
Anlatı Doğulu'nun bu yönünü işaret eden örnekler bakımından zengindir. Sözgelimi 
Âdem Londra'ya geleli sekiz yıl olmasına rağmen İngilizler'in güvenine mazhar olmak 
şöyle dursun kendisini hala yabancı ve orada fazlalık olarak hissetmekte (Şafak 2014: 
350), İskender ise İngiltere'de bir göçmen olarak yüz yüze geldiği öteleyen tutumun 
boyut ve mahiyetini gözler önüne sermektedir. Irkçılığın İngiltere’de her zaman 
kibarca inceden inceden yapıldığını dile getiren İskender, İngiltere’deki yabancı 
düşmanlığının onu her seferinde bu yönüyle hazırlıksız yakaladığını belirtir (Şafak 
2014: 184). İskender’e göre İngilizler'in amacı kendilerinden olmayanla ilgilenmek 
değil onları kendi belirledikleri şablonlara uydurmaktır (Şafak 2014: 180). İskender 
annesi ile kendisinin Batılı'nın oluşturduğu bu şablonda Batılı erkçe kullanılan bir 
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vakadan ibaret olduğunun bilincindedir. Onu kahraman olarak addeden gençlerden 
onunla evlenmek isteyen kadınlara ve aşırı dindarlara kadar pek çok kesimden insanın 
kendisiyle ilgilendiğini dile getiren İskender, bu ilgide Batı'nın ötekileyici ve 
tektipleyici söylem biçiminin etkisini şu cümlelerle açığa vurur:  

“…Sorsan, fikirlerinin bütün insanlık için olduğunu söylerler ama onlara azıcık 
ters düşmeyegör, anında seni dışlamaya hazırlar. Yine de benim gibilere nazik 
davranırlar. Günahkarız çünkü; bizi doğru yola getirip bu sayede Tanrı’nın 
gözüne girmek isterler. Hakikaten iyilik etmek değil çoğunun derdi, sadece 
cennete giriş için puan toplamak. Bizi bu yüzden severler; biz, yani dünyanın 
pislikleri –katiller, hırsızlar, orospular, ahlaksızlar. Simsiyah bir kumaşız ya; 
yanımızda cevher gibi parlayacaklar sanki."  (Şafak 2014: 180) 

SONUÇ 

İskender romanının Doğu-Batı diyalektiği bağlamında bir okumaya tabi 
tutulduğu bu bildiride Doğu ile Batı’nın karşı karşıya getirildiği bir anlatı 
atmosferinde bu iki kültürel dokunun birbirine bakışı ve birbirini tanımlayış biçimi 
saptanmıştır. Sonuçta Batı’nın ötekileştirici ve tektipleştirici bir edimle eril bir niteliği 
olan Doğu zihniyetini kendi lehine işleyen bir malzemeye çevirdiği ve Doğu’ya dair 
ürettiği din ve ataerkil yapı odaklı çeşitli söylem biçimleri ile karşıt bir Doğu imgesi 
yaratarak Doğu üzerinde hâkimiyet kurduğu; Doğu’nun ise hakkında üretilen söylem 
biçimlerinin bir nesnesi olarak pasif duruşunu koruduğu görülmüştür. Dolayısıyla 
romanda kültürler arası etkileşimin doğurduğu söylem biçimlerinin bir kültürün bir 
başka kültürü hâkimiyet altına almasında oynadığı etkin rol açığa çıkarılmış ve Elif 
Şafak’ın anlatıda yer verdiği bu söylem biçimleri ile Batı’yı Doğu’ya üstün kıldığı 
sonucuna varılmıştır.   
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ÖZET 

Bu çalışmada Elif Şafak’ın “Bit Palas” romanının Almanca ve Fransızca çevirilerinin, 
çoğulculuk unsurlarına yönelik irdelenmesi amaçlanmaktadır. Yeni Türk Edebiyatı’nda 
çoğulculuk unsurunun bu eser yoluyla Almanca ve Fransızca okurlarına hangi araçlarla 
ulaştırıldığı saptanmaya çalışılacaktır. Özgün eserin postmodern özellikleriyle çeviri eserlerin 
yansıttığı özellikleri karşılaştırarak değerlendirmek de çalışmanın bir diğer parçasını 
oluşturacaktır. Türk edebiyatının dış dünyaya taşınmasında çeviri süreci önemli bir yer 
almaktadır. Bu çalışmanın sınırları içerisinde belirlenen yazın metinlerine yönelik araştırma 
sorularının yanıtlanabilmesi için de, bir çeviri değerlendirmesi yapılacaktır. Çeviride 
Yapıbozum temelinde Bit Palas eserinde çoğulculuğun erek kültürlere nasıl ulaştırıldığı sorusu 
yanıtlanmaya çalışılacaktır. Ayrıca Çoğuldizge Kuramı temelinde Almanca ve Fransızca 
çeviriler Çeviri Yazın olarak erek dizgede konumlandırılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Çeviri, postmodern, Elif Şafak. 

THE TRANSFER OF POSTMODERN CHARACTERISTICS IN THE 
GERMAN AND FRENCH TRANSLATIONS OF THE NOVEL "BIT 

PALAS" (FLEA PALACE) FROM ELIF SAFAK 
ABSTRACT 

In the present study the analysis in the frame of social and cultural plurality of the translations of 
Elif Şafak’s novel “Bit Palas” into French and into German is aimed. It will be tried to 
determine with what kind of tools Turkish culture is transferred to German and French readers. 
It will be focused on whether and how the postmodern characteristics by the author Elif Şafak 
are reflected in the translations and the original. In order to answer the research questions, a 
limited translation evaluation will be done as well. The theoretical part of this study consists of 
deconstruction in translation studies and Polysystem theory. On the base of polysystem theory 
it will be tried to determine the place of Flea Palace as translated literature in German and 
French literature. 

Keywords: Translation, postmodern, Elif Şafak. 
GİRİŞ 

Bu çalışmada Elif Şafak’ın Bit Palas romanının postmodern yazın özellikleri 
açısından çözümlenmesinin yanı sıra, bu romanın Almanca ve Fransızca çevirileri 
karşılaştırılarak, Yapıbozum Kuramı ışığında değerlendirilecektir. Yerel yazının 
dünyaya açılmasına olanak tanıyan çeviri yazının özgün eserle karşılaştırılıp 
irdelenmesi, gerek çeviriyi anlama, gerekse ilgili eserin erek dünyadaki yerini ve 
önemini anlama bakımından önem taşımaktadır. 
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Elif Şafak tüm eserlerinde olmak üzere, özellikle Bit Palas romanında da 
oldukça belirgin ve yoğun bir ‘çoğulculuk felsefesi’ barındırmaktadır. Bu nedenle bu 
çalışmadaki söz konusu karşılaştırmalı irdeleme özellikle, postmodern yazının bir 
özelliği, hatta postmodernparadigmanın temel unsuru olarak karşımıza çıkan 
çoğulculuk unsuru temelinde gerçekleşmektedir. 

1. Postmodernite ve Postmodern bir Yazın Eseri olarak Bit Palas

Postmodernizm kavramı, geniş kapsamlı bir başka çalışmada ele alınacak kadar
derin bir konudur, ancak bu çalışma çerçevesinde özetle, postmodern akımın, modern 
eğilimlere eleştirel bir bakış açısıyla gelişmiş olan bir felsefe olarak ortaya çıktığı 
söylenebilir (bkz. Şaylan 2002: 89-109, Apaydın 2009: 28, Sarup 1989). 
Postmodernizm felsefesi, edebiyat, felsefe, tarih gibi birçok bilim alanında (Batı 
kaynaklı) bir paradigma değişimi olarak karşımıza çıkmaktadır ve modernitenin 
anlayışına karşın, “özneye” ve “öznelliğe” atfettiği önem en çarpıcı özellikleri 
arasındadır (bkz. Şaylan 2002:217-224). Postmodernitenin anahtar sözcükleri özne, 
tarihsellik, kalıplardan kopma, oyun gibi kavramlardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra 
“çoğulculuk” (pluralism) kavramı da, postmodern felsefenin anahtar sözcükleri 
arasında yer almaktadır (bkz. Özot 2012:2279-2280, Aktulum1998:47-48).  

Konuya değil, dile ve söyleme odaklanma, postmodern yazın özellikleri 
arasında sayılabilir. Özellikle dil aracılığıyla, bazen dil ile içerik arasında bağlantılar 
kurularak çeşitli oyun kurguları göze çarpmaktadır. Anlatımda belirli bir konu örgüsü, 
belirli bir zaman ya da belirli bir kahraman söz konusu değildir (bkz. Özot 
2012:2279). Çoğulculuk ve çok merkezcilik, üstkurgusallık ve metinlerarasılık yine en 
belirgin özellikler arasındadır (bkz. Harbers 1997, H. Sazyek 2002, Özot 2012). 
Postmodern edebiyatta “çoğulculuk” unsuru; konu, anlatım tekniği, zaman, mekân, 
anlatıcı, roman kahramanları, dil kullanımı gibi, çeşitli katmanlarda 
gözlemlenebilmektedir. Bunun yanı sıra, gerçek ile kurgu arasındaki sınırın 
belirsizliği, bir oyun unsuru biçiminde okurun karşısına çıkmaktadır. 

Bit Palas eserinde Elif Şafak da, mimari, tarih, köken/kültür, roman figürleri, 
din, dil gibi birçok katmanda çoğulculuğu canlandırmıştır. Asimetrik yapılı bir bina 
olarak öncelikle romanda Bit Palas olarak adlandırılan binanın kendisi zaten, (özellikle 
mimarlık alanında kendini göstermeye başlayan) postmodern dönemin en somut 
izlerini taşımaktadır (Şafak 2002:60-61). Postmodernitenin özelliklerine paralel 
olarak, boyutu, planı, aydınlığı, malzemesi, biçemi bakımından katlardan hiçbiri bir 
diğerine benzememektedir ve mimaride asimetri hâkimdir. 

Elif Şafak, romanın geçtiği tarih aralıklarında da bir çoğulculuk yansıtmaktadır. 
Roman, kesit kesit birbirinden oldukça farklı dönemlerde geçmektedir. Farklı zaman 
dilimleri olarak, anlatılan bölümlerin başlıklarına yansımış bir şekilde “Şimdi” (Şafak 
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2002:11-18), “Öncesi” (Şafak 2002:19-36), “Daha Öncesi” (Şafak 2002:37-64) ve 
yine “Şimdi” (Şafak 2002:65-379) zamanları okurun karşısına çıkmaktadır.  

Çoğulculuk, roman figürleri boyutunda da somutlaşmaktadır. Bit Palas sakinleri 
birbirinden oldukça farklı kültür ve kökenlere sahiptirler ve tamamen rastlantılar 
sonucu aynı binada oturmaktadırlar. Yahudi, Müslüman, Hıristiyan, Ukrainalı, Türk, 
Arap, Alsace’lı roman figürleri gözlemleyebilmenin yanı sıra,  genç, yaşlı, çocuk, evli, 
metres, öğrenci gibi profiller de saptanabilmektedir. 

Bit Palas eserinde dil kullanımında da çoğulculuk mevcuttur. Geçmiş 
dönemlerde yaygın olan Türkçe ifadelerle oldukça güncel Türkçe ifadelerin romanda 
yan yana ve iç içe kullanılması, buna örnek teşkil etmektedir: “nümayiş ortasına 
düşmek” (Şafak 2002:16); “kafası dumanlı olmak” (Şafak 2002:202). Nispeten daha 
eski bir Türkçe sözcük olan “nümayiş” sözcüğü, romandaki bağlamında gösteri 
anlamına gelmektedir; “kafası dumanlı olmak” ise tarihsel anlamda oldukça güncel ve 
daha çok gençlik dil kullanımı kategorisinde değerlendirilebilecek bir ifade olarak 
uyuşturucunun etkisinde olmak anlamında kullanılmıştır. 

Ayrıca anlatıcı boyutunda da bir çoğulculuktan söz etmek mümkündür. Nitekim 
ilgili bölümlerin başlığının da adını taşıyan bir “ben” anlatıcısının yanı sıra bir de 
diğer bölümlerin anlatıcısı olarak bir dış öyküsel anlatıcı mevcuttur. 

Postmodern yazın özellikleri arasında yer alan oyun unsurunun bir yansıması 
olarak zıtlıkları da Elif Şafak Bit Palas eserinin kurgusunda yoğun bir biçimde 
işlemektedir. Zıt karakterli ikizler Cemal ve Celal (Şafak 2002:65 vd.) bu noktada 
örnek gösterilebilir. Her bir karakter, kendi isminin anlamının tam tersi özelliklere 
sahip olduğu gibi, zıtlık çapraz bir ilişkiyle hem karakter hem de isim boyutunda söz 
konusudur. Bunun dışında yaşlı – genç, kadın - erkek, Hıristiyan - Müslüman, 
Osmanlı – Türkiye Cumhuriyeti, eğitimli – eğitimsiz, zengin - yoksul, temizlik – çöp 
gibi zıtlıklar romanda sürekli yan yana, hatta iç içe karşımıza çıkmaktadır. 

Elif Şafak, romanın kurgusuna içerik boyutunda da oyunlar yerleştirmiştir. 
Roman kahramanlarından Nadya, bir dizi izlemektedir ve bu diziyi, sonunun baştan 
belli olmasıyla betimleyerek, izleyicinin sonu değil, sona nasıl gelindiğini merak 
ettiğini düşünür (Şafak 2002:171). Şafak’ın burada diziye ilişkin betimlediği özellik, 
romanın kurgusuyla da örtüşmektedir. Okur romanın sonunu başlangıçta aslında 
bilmektedir, ancak, tıpkı Nadya’nın izlediği dizide söz konusu olduğu gibi, roman 
boyunca bu sona nasıl ulaşıldığını okumaktadır. 

İçerik boyutunda oyun unsuruna işaret eden bir başka örnek de, her biri bir dinin 
temsilcisi olan Musa, Meryem ve Muhammet isimlerinin, romanda mutlu ve sıcak 
bağları olan bir çekirdek ailenin fertlerinin isimleri olarak kurgulanmasıdır (bkz. 
örneğin Şafak 2002:91-98). 
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Bit Palas romanında ayrıca bir dil oyunu olarak yazar tarafından (ortalamada 
neredeyse her sayfada bulunmak üzere) oldukça yoğun bir biçimde kullanılan 
ikilemeler göze çarpmaktadır. Örnek teşkil etmesi bakımından sadece bazı örnekler 
şöyledir: “tıp tıp” (Şafak 2002:16), “gerim gerim” (Şafak 2002:16), “çuval çuval” 
(Şafak 2002:228), “hatur hutur” (Şafak 2002:253), “tepe tepe” (Şafak 2002:259), 
“kürek kürek” (Şafak 2002:259). 

Bunların yanı sıra, Bit Palas eserinde, (özelikle de tarihsel olaylar anlatılırken) 
gerçek ile kurgu arasındaki sınır oldukça belirsizdir. Gerçek ile kurgu iç içe 
girmektedir. Ayrıca eserde kurgu içinde kurgu vardır. “Ben” anlatıcısı romanın 
sonunda, anlattığı bazı olayları çarpıttığını, olayın gerçek seyrinden uzaklaştığını 
aktarmaktadır. Burada okur, gerçek ile kurgu kavramlarını sorgulayacak bir boyuta 
taşınmaktadır, çünkü kurgu içerisinde “gerçek olaylardan” bahsedilmektedir. 

Bu bölümde ele alınan tüm bu özellikler, Elif Şafak’ın Bit Palas eserinin 
postmodern bir yazın eseri olduğunun açık bir göstergesidir. 

2. Çeviride Yapıbozum 

Jacques Derrida (1967) tarafından geliştirilmiş olan Yapıbozum Kuramı, bu 
çalışmada tüm boyutlarıyla ele alınamayacak kadar geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir 
çalışmadır. Bu nedenle burada sadece, çalışmada hedeflenen çeviri karşılaştırması 
bağlamında önem taşıdığı ölçüde ele alınmaktadır. 

Modern dilbilime göre, kavramlar belirli bir anlam taşır. Postmodern bir felsefe 
ve yazın kuramı olarak yapıbozum’a göre ise, “kavramsallık sınırlanamazdır” ve 
gösterilen ile gösteren “genel” nitelikte olamaz  (Derrida1981:75-84); anlam kesin ve 
genel geçer değildir (Uçan 2004:8). Farklı bir ifadeyle, tek bir kavram her özne ve her 
dönem için aynı anlamı taşıyamaz. Birer özneler olarak metin okurları farklı 
zamanlarda farklı koşullarda aynı sözcüğe farklı anlamlar yüklerler (Zima1994:50-55, 
Zima 2014:373-376).  

Yapıbozum kuramında, üzerinde durulan anahtar sözcükler arasında, écriture, 
différance ve dissemination yer almaktadır (Derrida 2007). Écriture sözcüğü, yazılı 
iletişimi, yani yazılı metinleri anlatır. Yapıbozum kuramına göre, sözlü iletişim belirli 
bir zamanda belirli kişiler arasında, belirli bir mekânda, belirli bir bağlamda ve belirli 
koşullarda gerçekleşir. Yazılı metinler ise, farklı zamanlarda farklı özneler tarafından 
farklı bağlam ve koşullarda alımlanmaktadır. Bu da yapıbozumda, anlamın 
sabitlenemeyeceğinin bir göstergesidir. Yazılı metin, bir özne tarafından her 
okunduğunda yeniden hayat bulur (Derrida 2007: 191-225). Différance sözcüğü, yazılı 
metinlere farklı özneler tarafından her defasında yeniden yüklenen anlamlar arasındaki 
farkı anlatır (Derrida 2005). Dissemination sözcüğü ise, serpilme anlamındadır ve 
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sözcüklerin anlamlarının her okunma ile birlikte çoğalmasıyla oluşan ‘anlam 
serpilmesini’ anlatır (Derrida 1981). 

Yapıbozum çerçevesinde Peter vonZima, çevirmenlerin de birer okur olması 
nedeniyle, çeviride de tek anlamın ve tek doğrunun olamayacağını öne sürer 
(Zima1994:55). Durum, bağlam, mekân, zaman, insan gibi değişken etmenler, çeviriye 
de etki eder. Ayrıca çeviride, kaynak metinde anlam yazarda saklı değildir ve yazarın 
ya da kaynak metnin çözümlenmesiyle sınırlandırılamaz (Derrida 1987:201). Çünkü 
anlamı, kendi özgün koşulları çerçevesinde okur, yani aynı zamanda bir okur olan 
çevirmen belirler. Yapıbozum’a göre, özgün metin çeviri yoluyla “canlanır”, çeviri 
özgün metni “hayata geçirir”, onu yeni bir anlama büründürür (Derrida 2007: 191-
225). Bir eserin her bir çevirisi onu yeniden var eder. 

Farklı bir ifadeyle, yapıbozum’a göre, tarih-özne-mekân etmenlerine göre her 
bir okuma ve dolayısıyla her bir çeviri tektir, ancak çok sayıda farklı anlamlandırmalar 
ve farklı çeviriler mevcut olabilir. Bu çalışmada, yapıbozumun ‘bir özne olarak 
çevirmene’ atfettiği anlam esas alınacaktır. Ancak bu öznelliği ve tekilliği, tamamen 
değişkenlere bağlı; betimlenemez, ölçülemez ve anlamlandırılamaz kavramlar olarak 
algılamak yerine, çoğuldizge kuramında betimlenen “özne olarak çevirmen” ve 
“çevirmen normları” tanımlarıyla tamamlamak olanaklıdır. İzleyen bölümde 
çalışmanın amaçları doğrultusunda Çoğuldizge Kuramı ele alınmaktadır. 

3. Çoğuldizge Kuramı Temelinde Bit Palas’ın İrdelenmesi 

Çeviribilimde, çevirinin kültürel boyutunun ele alınmasıyla birlikte toplumsal 
bir ürün olarak çeviri incelenmeye başlanmıştır. Bulunduğu toplumsal ve kültürel 
özellikler içerisinde ele alınan çevirmen, çeviri kararlarının da bu toplumsal normlara 
göre hareket eden bir birey olarak algılanmıştır. Çeviri yazını, salt çeviri metni ya da 
eşdeğer metin olarak bakılmasının ötesinde sosyo-kültürel yapısı içerisinde erek 
kültürdeki işleviyle de ele alınmıştır.  Zohar “çeviri yazın”ını “çevrilmiş yazınsal 
yapıtların toplamı” biçimde ele almanın ötesinde “yapısı ve işleviyle bir dizge olan 
metinler topluluğu” anlamına geldiğini vurgulayarak kullanmaktadır. Bir ulusal 
edebiyatın kabul ettiği dilde yazılmış olan özgün edebiyat eserleri birbiriyle karşılıklı 
ilişki içerisindedir. Bunlardan hangisinin “merkez” konumu alacağı konusunda sürekli 
bir çekişme söz konusudur. Diğer taraftan, “başka edebiyatlardan ithal edilen ve kendi 
öz bağlamlarından koparılmış olup, bunun sonucunda “merkez-çevre” çekişmesi 
açısından türsüzleşen çeviri eserler arasında ne tür karşılıklı ilişkiler bulunabilir?” 
sorusuna karşılık Zohar çalışmasında çeviri eserlerin iki bakımdan birbirleriyle ilişkili 
olduklarını ifade eder: 
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-Erek edebiyat tarafından seçilişleri bakımından (çünkü seçim sırasında 
kullanılan ilkelerin yerli edebiyat içindeki ortak dizgelerle ilişkisiz olduğu 
düşünülemez) ve 

-Yerli edebiyattaki ortak dizgelerle arasındaki ilişkilerin bir sonucu olan özgül 
“norm”’ları, davranışları ve politikaları benimsemeleri bakımından. Bu ilişkiler sadece 
dilsel düzeyde sınırlı kalmayıp herhangi bir düzeyde yapılan seçimde de görülür. 
Böylece çeviri yazının kendine özgü biçimlendirme ilkeleri olabilir ve bunlar bir 
dereceye kadar yalnız çeviri yazına özgü kalabilir.  

Yukarıda belirtilen düşünceler Zohar’a göre “çeviri yazının incelenmesini 
yalnız haklı göstermekle kalmaz, aynı zamanda zorunlu kılar” (Zohar, aktaran, Rıfat, 
2004:192).  

Merkez, çevre ilişkisi merkezde yer alan edebi tür diğer türleri etkileyecektir, 
çevrede bulunan diğer türler ise örneğin bu şiir olabilir merkeze geçme çabası 
içerisinde olacaktır. Dolayısıyla canlı bir yapı vardır. Zohar bununla ilgili olarak 
“Çoğul dizgenin yapısının içinde çeviri yazının konumu nedir? Üste mi alta mı, 
yenilikçi mi tutucu mu, yalınlaşmış mı yoksa kalıplaşmış mıdır?” sorularına yanıt 
aramıştır.  Çeviriye ihtiyaç duyulan durumlarda gözlemlenmiş bazı olgular söz 
konusudur. Toplumun edebiyatı genç olabilir, çevresel konumda ya da güçsüzdür, 
edebiyat dizgesi genç değil ancak savaş dönemini geçiriyor olabilir bu tür durumlarda 
çeviriye ihtiyaç duyar.  

Zohar, çeviri yazının “normal” olarak çevresel konumu almaya yatkın olduğunu 
ifade ederken hiçbir dizgenin değişmeyen bir güçsüzlük noktasında uzun süre 
kalamayacağını vurgulayarak şu örneği vermektedir: “Fransız edebiyatını içeren 
Fransız kültür dizgesinin birçok başka kültür dizgesinden çok daha katı olduğu açıktır. 
Bu durum ve Fransız edebiyatının Avrupa bağlamı (ya da Avrupa “makro-
çoğuldizge”si) içinde çok eskiye giden geleneksel merkez konumu, Fransız çeviri 
yazının çevresel bir konum almasına neden olmuştur. İngiliz-Amerikan edebiyatının 
durumu da buna benzerken, Rus, Alman ya da İskandinav edebiyatları bu açıdan ayrı 
davranış gösterebilmektedir.” (Zohar, 1975:aktaran Rıfat, 2004:198).  

Buradan hareketle, her iki toplumun edebiyatlarını içeren kültür dizgelerinin 
geleneksek merkez konumlarının içerisinde, Elif Şafağın Bit Palas romanının, 
fransızca ve almanca çeviri eserinin erek kültürde çevresel konumda yer aldığını ifade 
etmek yanlış olmayacaktır. Bu durumda çeviri yazın, çoğuldizge içerisinde bulunan 
süreçlerde etkin olmayacaktır ve egemen olan bir yazın türünün belirlediği normlara 
uygun olarak biçimlenecektir. Çeviri yazının çoğuldizge içinde aldığı konumla, çeviri 
normları, davranışları ve politikaları arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır. Çeviri 
yazının merkezde yer alması çevirmen davranışlarını da etkileyecektir yani normları. 
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Bu noktada da çevirinin “yeterlilik” ve “kabul edilebilir”lik ölçütleri ortaya 
konacaktır.  

Çeviri kaynak metin normlarına yakınsa “yeterli çeviri” erek metin normlarına 
yakınsa “kabul edilebilir” çeviri olarak kabul edilmektedir. (Toury, 1995, ss.56-57). 

Normlar, GideonToury tarafından geliştirilen, çevirmenin süreç öncesi ve çeviri 
sürecinde aldığı öznel kararlardır. Her çevirmenin kendine özgü normları vardır. 
Çevirmen bu sahip olduğu normlarla topluma hizmet eder ve bu normları topluma 
uygun olarak değiştirebilir. Bu nedenle çevirmenin aslında toplumsal bir rolü vardır.  
Sosyo-kültürel sınırlamaların üstesinden gelmek için çevirmen normları kullanır. 
Sonuç olarak farklı stratejilerle aslında farklı normlarla farklı erek metinler ortaya 
çıkar. Yapı bozumda bahsi gecen özne tektir ve dolayısıyla farklı erek metinlerin 
oluşumundan genelleme yapılmasını engellese de buna karşın çoğuldizge kuramı 
özneye sosyo-kültürel unsurları dahil ederek edilgenleştirmektedir.  

Bu noktadan hareketle biz bu çalışmamızda çevirmen kararlarını 
somutlaştırmak adına Elif Şafak’ın Bit Palas eseri GideonToury’nin erek odaklı 
çeviribilim kuramının öngördüğü normlar açısından da ele almaya çalıştık.  

Çeviriyi normların yönlendirdiği bir eylem olarak gören Toury üç çeşit normdan 
bahseder:  

Öncül Normlar: Çeviriye ilişkin alınan kararlar, çevirmenin öncül normunun 
belirlenmesinde önemlidir. Çeviri metinin erek odaklı ya da kaynak odaklı olmasına 
ilişkin kararlardır. Bir başka değişle Çeviri, kaynak dizge normları ya da erek dizge 
normları doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu bağlamda, çeviri ürünü, kaynak dizge 
normlarına yakınsa “yeterli”, erek dizge normlarına yakınsa “kabul edilebilir” çeviri 
olarak değerlendirilir.  

Ayrıca süreç öncesi çeviri normları ile çeviri süreci normları çerçevesinde 
yapılan değerlendirmeler öncül normun belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Süreç öncesi çeviri normları: Çeviriye başlamadan önce çevirmen tarafından 
alınan kararları içeren süreç öncesi çeviri normları kapsamında “çeviri politikası” ve 
çevirinin doğrudanlığı yer almaktadır (Toury, 1995: 58). Ayrıca çevirinin ana 
kaynağından mı yoksa aracı bir dil kullanılacağı kararları da bu kapsama girmektedir. 
(Toury, 1995: 56-58) 

Çeviri süreci normları: Çeviri eylemini yerine getirirken alınan karaları 
yönlendiren normlardır. Çeviri metninin dilin nasıl kullanacağı konusunda alınan 
kararları kapsayan çeviri süreci normları. Bir başka deyişle, çevirmenin çeviri 
sırasında neyi aynen koruyacağı veya neyi değiştireceği ile ilgili aldığı kararlardır. Bu 
normlar içerisinde matriks ve metinsel-dilsel normlar da girer.  
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- Matriks Normlar: Matriks normlar bağlamında dipnotlar, biçimsel
tercihler, cümle yapıları dikkate alınır. Bunlar metnin bütünlüğüne, eksikliğine, 
fazlalığına ve bölümlenmesine egemen olan normlardır. Ekleme, çıkarma gibi çeviri 
stratejileriyle erek metnin nasıl oluşturacağına karar verilir. 

Bu bağlamda örneğin, kaynak eserde yer almayan ancak Almanca çeviri eserde 
bir «haneler kılavuzu» yer almaktadır. Hangi evde kimin yaşadığına ilişkin çevirmenin 
ekleme çeviri stratejisini kullanarak erek okuyucuya bilgi vermektedir. 

Fransızca çeviride ise çevirmen benzer bir strateji izlemiştir ve ayrıntılı bir 
«içindekiler» bölümü oluşturmuştur.  

Bu çeviri örneği biçimsel tercihler bakımından egemen olan normlardır. Her iki 
çeviride erek kültüre yakın olduğundan “kabul edilebilir” bir çeviri 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çevirmenler, özne olarak kendi algı ve yorumlarıyla özgün 
metni yer yer yeniden oluşturduklarını göstermektedir. 

- Metinsel-dilsel normlar: Metinsel-dilsel normlar bağlamında diliçi
kullanım, biçemsel tercihler, dilsel dilbilgisel kararlar. Bu doğrultuda erek metnin 
nasıl oluşturulacağına karar verilir. Bunlar çeviri diline egemen olan normlardır.  

Bu bağlamda kaynak eserde özel isimlerin çeviri tercihleri gösterilebilir. Ayrıca, 
çeviri eserlerde metinsel-dilsel normlar kapsamında “yerlileştirme” (domestication) 
stratejisinin kullanılıp kullanılmadığı incelenmiştir. 

Her iki çeviri eserde kişi adlarının çevirisinde yerlileştirme stratejisi kısmen 
görülmektedir. Bazı adlar Fransızca ve Almancaya çevrilmiş bazıları kaynak eserdeki 
gibi korunmuştur. Örneğin, “Metin Çetin” her iki çeviride de kaynak eserdeki gibi 
korunmuş olmasına rağmen, kaynak eserde yer alan “Ateşmizacoğulları”, Almanca 
çeviride “Feuersons” olarak kısmen anlam çevirisi gerçekleştirilmiştir, ancak 
Fransızca çeviride sadece artikel getirilerek isim Türkçe isim korunmuştur.  

Diğer taraftan postmodern yazın türünün önemli bir özelliği olan oyun 
içinde oyunu kaynak eserde yer alan ve kaynak kültürde anlamı olan özel isimlerle 
yazarın yapmış olduğu sözcük oyunları her iki çeviri eserde metinsel dilsel normlar 
bağlamında verilememiştir. Kaynak eser kurgusu çerçevesinde anlam taşıyan “Su”, 
“Cemal&Celal”, “Haksızlık” gibi isimler, korunarak aktarıldığı için, erek metinlerde 
anlam kayıpları olmuştur. “Musa, Meryem, Muhammet” isimleri örneğinde ise, 
Alman çevirmen sözlükçe yoluyla açıklama yaparken, Fransız çevirmen herhangi bir 
açıklama yapma gereği duymamıştır. Bu bağlamda her iki çeviride de çevirmenlerin 
tercihlerinde diliçi kullanım ile biçemsel tercihler farklılık göstermektedir.  
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Çeviri Örnekleri I: 

Türkçe: “Çöp torbaları atılır, çöp torbaları kaldırılır, ama teneke, mukavva, yemek 
artıkları ve daha bilumum nesne toplamak için ziyaretine gelen Arayıcı ehlinden, 
kedilerden-kargalardan-martılardan mürekkep neferleri ile uzun tüylü, nemrut suratlı, 
kendi katran karası, sakalı beyaz kralıyla o çöp tepeciği büyük bir istikrarla muhafaza 
eder yerini.” (Şafak 2002:17) 

Almanca : “Mülltüten werden hingeschafft, Mülltüten werden weggeschafft. Der 
Müllhaufen verteidigt beharrlich seinen Platz, zusammen mit seinem «Volk», den 
Leuten, die den Müll täglich durchwühlen, nach Blech, Pappe, Essensresten und was 
auch immer, den Katzen, Krähen, Möwen und seinem «König», dem langhaarigen, 
pechschwarzen Kater mit weißem Bart und grimmigem Blick.“ (Şafak 2008a:16) 

Fransızca: “On jette des sacs d’ordures d’une main, on les enlève de l’autre. Mais 
contre tous ceux qui viennent ici récupérer boîtes de conserve, cartons, reliefs cohortes 
de chats-corbeaux-mouettes, et contre les chiens à poils longs, noirs comme du 
goudron, à la barbe blanche et à la gueule patibulaire qui règnent en maîtres, la 
montagne d’ordures défend vaillamment son territoire.” (Şafak 2008b:20) 

(Almanca çeviride uzun tümce bölünmüştür. «Arayıcı» sözcüğü Almancaya 
«Volk/halk» sözcüğüyle aktarılmıştır. «kral» sözcüğü Almancaya çeviri sırasında 
açımlanarak «Kater/erkek kedi» sözcüğüyle aktarılmıştır. Fransızca çeviride “arayıcı” 
sözcüğü fransızcaya “cohortes” sözcüğü ile aktarılmıştır. “kral” sözcüğü ise 
“maîtres”sözcüğü ile aktarılmış, metinsel-dilsel normlar kapsamında 
değerlendirdiğimizde her iki çeviride erek dizge normlarına yakın olduğundan “kabul 
edilebilir” çeviri olarak değerlendirilebilir.) 

Çeviri örnekleri II: 

Türkçe (KM): “Mavi Metres, süslemesi bozulmuş, yarısı yenmiş Çerkes tavuğundan 
ince ince sızan kırmızı yağ şeritlerinden gözlerini ayırmadan oturuyordu son yirmi 
dakikadır.” (Şafak 2002:235) 

Almanca (EM1): “Seit zwanzig Minuten saß die Blaue Mätresse bewegungslos auf 
ihrem Stuhl, ohne den Blick von den paprikaroten dünnen Ölstreifen zu wenden, die 
aus den Überresten des tscherkessischen Huhns rannen.“ (Şafak 2008a:281) 

Fransızca (EM2): “Depuis vingt minutes, la Maîtresse Bleue était assise, le regard 
fixés sur les traînées d’huile rougeâtres qui exsudaient des restes défraîchis du poulet à 
la tcherkesse.” (Şafak 2008b:351) 

(Kırmızı sözcüğü, Almanca çeviride açıklama niteliğinde biber kırmızısı şeklinde 
kullanılmıştır. Fransızca çeviride kaynak metin odaklı bir çeviri gerçekleştirilmiştir 
metinsel-dilsel normlarla değerlendirildiğinde Gay-Aksoy’un çevirisi için “yeterli” 
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çeviri ancak Czotscher’ın çevirisi için ise “kabul edilebilir” çeviri olarak 
değerlendirebiliriz.) 

Çeviri örnekleri III: 

Türkçe: Ağaran günün çizgi çizgi dilimlediği ölgün loşlukta […](Şafak 2002:253) 

Almanca: “Die stille Dunkelheit wurde bereits vom Morgengrauen durchschnitten.“ 
(Şafak 2008a:302) 

Fransızca: “Dans le pénombre striée par la lumière du jour naissant, […]”(Şafak 
2008b:377) 

(Türkçe metindeki ikileme, Almanca ve Fransızcada kaybolmuştur.) 

Çeviri örnekleri IV: 

Türkçe: “ […] ile […] unuttuğum sucuklu tostun kırıntıları arasında gidip geliyorlar 
[…]” (Şafak 2002:221). 

Almanca: “[…] marschieren sie zwischen […] und den Resten eines Salamitoasts, 
[…]” (Şafak 2008a:264). 

Fransızca: “[…] elles vont et viennent entre […] et les miettes du toast au sucuk que 
j’avais oublié […]”(Şafak 2008b:329). 

(sucuklu tost: Alm. Salamitoast; yerlileştirme – Fr. toast au sucuk; ödünçleme) 

 SONUÇ 

Elif Şafak’ın Bit Palas romanının Almanca ve Fransızca çevirilerinin 
karşılaştırılması, yapıbozum kuramına göre ‘bir özne olarak çevirmen’ mevhumunu 
somut olarak ön plana çıkarmaktadır. Öncelikle dil kullanımı ve sözcük tercihleri 
bağlamında Almanca ve Fransızca çeviri eserleri arasında somutlaşan farklılıklar, 
yapıbozum kuramında tanımlanan différance, écriture ve dissemination kavramlarının 
karşılık bulmasının birer göstergeleri olarak kabul edilebilir niteliktedir. İrdelenen 
çeviri eserler, çevirmenlerin salt kaynak metin ve yazar çözümlemesiyle, bir ‘tek 
doğru çeviri’ tutturmalarından ziyade, özne olarak kendi algı ve yorumlarıyla özgün 
metni yer yer yeniden yarattıklarını göstermektedir. 

Çeviri yazın eserin, erek kültüre yakın/özgün ifadeler kullanımının her iki dilde 
de ağırlıkta olduğu gözlemlenmiştir. Çevirmen davranışları bakımından genel bir 
değerlendirme yapacak olursak erek okur kitlesi dikkate alarak çevrilmiştir. İsimler 
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örneğinde görüldüğü gibi, yerlileştirme stratejisinin kullanılıp kullanılmadığı 
incelendiğinde, kişi adlarının çevirisinde yerlileştirme stratejisi kısmen görülmektedir.  

Buna karşın kaynak eserin kısmen yazım üslubu korunmuştur. Kaynak metin ve 
erek metin arasında bir denge kurulmuş; biçim açısından ve matrix normlar 
kapsamında “kabul edilebilir”; dil içi kullanım ve metinsel dilsel normlar kapsamında 
ise “yeterli” bir çeviri ürünü ortaya konmuştur. 
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ÖZET 

Polonya romantizm döneminin en büyük ulusal şairi olan Adam Mickiewicz Polonya için hiç 
de parlak olmayan bir yüzyılda doğmuştur. Ulusuna mücadele ruhu aşılayan, kurtuluşa çağıran 
ruhani bir önder olması bağlamında Polonya toplumu için Mickiewicz’in önemi tartışılmazdır. 
Sürgün bir şair olarak yapıtlarıyla ulusunu bağımsızlık savaşına inandırmayı ve yürekleri 
alevlendirmeyi amaçlamıştır. Namık Kemal ise Türk edebiyatında yurtseverlik ve ulus 
kavramlarına gönülden bağlı, Tanzimat dönemi sanatçısıdır. Dönem özelliğine bakıldığında, 
Osmanlı Devleti de gücünü ciddi anlamda yitirmiş olması bağlamında tıpkı Polonya gibi zor 
bir süreçten geçmektedir. Böyle bir atmosferde halkülkenin bağımsızlığını kaybedeceği 
korkusunu yaşamaktadır. Namık Kemal de yapıtlarında “hürriyetin” böylesi bir ortamda 
yaşayan halk için neden bu denli önemli olduğunu yansıtmaya çalışmıştır. Bu iki sanatçının 
ortak özelliği, çalışmalarını sürgündeyken ve romantizm etkisi altında sürdürmüş olmalarının 
yanı sıra,yurt duygusunu ve bağımsızlığa olan inancı yeniden canlandırmak istemeleri 
olmuştur. Toplumun dayanışma içinde olması gerektiği, bu uğurda yaşamı feda etmeye hazır 
olma ve bu işgal düzenine boyun eğmeme gibi düşüncelerin paylaşılması da iki sanatçınınyine 
en önemli ortak özelliklerdendir.  

Anahtar kelimeler: edebiyat, toplum, romantizm, bağımsızlık, yurt 

TWO HOMELAND POETS: NAMIK KEMAL AND ADAM MICKIEWICZ 

ABSTRACT 

Adam Mickiewicz, the greatest national poet of the Polish romanticism was born in the 
century, which would never be a bright period of time for Poland. It was indisputable that 
Mickiewicz had been a spiritual leader who infused his nation with the fighting spirit and 
called his people for liberation. As a poet in exile, Mickiewicz aims to make his people believe 
in their cause of independence and set fire in their hearts to fight back. Namık Kemal in 
Turkish literature is a poet-author of the Tanzimat reform era who also carries a torch of 
patriotism and nationalism. When his active years as a poet are taken into consideration, 
Ottoman Empire, very much like Poland, is also going through a challenging process with the 
loss of its earlier power. The Empire experiences an economic breakdown along with a set of 
lost battles. In such an atmosphere, the people fear that the country is confronted with the 
possibility of losing its independence. Namık Kemal, in this respect, tries to reflect the 
significance of independence and freedom for his people in such a chaotic atmosphere. The 
common trait of both poets is their attempt to revive the nation spirit and the belief in 
independence with their works along with writing in the exile under the influence of 
romanticism. One other thematic common trait between the two is that they emphasize 
solidarity among the society, readiness to sacrifice their lives for the cause and insubordination 
to the occupational order. 

Keywords: literature, society, romanticism, independence, homeland 

1840 doğumlu Namık Kemal, okuruna halk diliyle seslenen, Türk şiirine yurt, 
bağımsızlık, ulus, yurtseverlik gibi kavramları kazandırması nedeniyle Türk 
milliyetçiliğin öncülerinden biri olarak kabul edilen, Türk edebiyatına ve topluma çok 
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fazla değer katan önemli bir sanatçı olmuştur. Divan edebiyatında süslü düzyazının 
kullanıldığı sıkça görülse de, romantizm etkisi altındaki Namık Kemal bundan 
kaçınmış ve yeni konular ortaya koyan yeni bir düzyazıyı benimsemiştir. 1798 yılında 
doğan Mickiewicz de Polonya edebiyatında romantizmi başlatan yapıtlar vererek 
çağlar üstü bir ozan olarak kabul görmüştür. Yapıtlarının büyük bir bölümü tutsak 
ulusunun sesi niteliğindedir. Her iki şairin de başından sonuna dek çok çalkantılı bir 
yaşamı olmuştur. Namık Kemal 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı görmüş ve 
devletin, gücünü ciddi anlamda yitirmeye başladığı bir döneme tanıklık etmiş; 
Mickiewicz de ülkesi işgal altında, parçalanmış, hatta Avrupa siyasi haritasından 
silinmiş bir şair olarak karşımıza çıkar. Kısacası, her iki şairin de çok iyi toplumsal 
koşullar içinde yetişmediklerinisöylemek mümkündür. Dolayısıyla,bu sanatçıların, 
yapıtlarına bu tür tarihi gerçekleri yansıtmaları kaçınılmaz olmuştur. Örneğin, aşağıda 
incelenecek olan Vatan Yahut Silistrebaşlıklı tiyatro oyunu Namık Kemal’in yaşadığı 
olaylar sonucu kaleme aldığı bir yapıttır. Şair bunu bir arkadaşına yazdığı mektupta 
şöyle dile getirmektedir. “Silistre’nin konusu benim hayalimden çıkmış değildir. 
Benim yaptığım şey (…) Kırım Savaşı sırasında meydana gelen Silistre Savaşı’na 
aktarmaktan ibarettir. Eserin yazılmasından amaç ise milletteki vatanseverlik 
duygularını dile getirmekti; tiyatro yazma alanında ustalık göstermek değil” (Kemal 
1982: 12). Aynı biçimde Mickiewicz de ezilmiş, zulüm görmüş ulusunun ıstıraplarına 
tanıklık etmiş ve Dziady (Atalar) adlı yapıtında bu durumu yansıtmıştır.  

İki şair de yurdundan uzakta bir yaşam sürmüştür, çünkü gerek etkinlikleri 
gerek yazıları nedeniyle tutuklanıp ülke dışına sürgüne gönderilmişlerdir. Yaşadıkları 
döneme bakıldığında ise hem Osmanlı Devleti’nin hem Polonya’nın zor bir süreçten 
geçtiği görülür. Savaşlardan yenilgiyle çıkılmaya başlanmış, böylece her iki halkta 
bağımsızlık kaygısı iyiden iyiye hissedilir olmuştur. Hal böyle olunca,bu iki şairin, 
yapıtlarında ele aldıkları konuların çoğunlukla sürgünde yaşamalarının sonucu 
hissettikleri yurt özlemi ve bağımsızlık aşkı olması çok da şaşılacak bir durum 
sayılmayacaktır. Sürgün yaşamında ve romantizm etkisi altında ortaya koydukları bu 
yapıtlar sayesinde iki sanatçı da “yurtsever şair” olarak kabul edilmiştir. Ortak 
özellikleri irdelendiğinde, ikisinin de henüz çocuk denecek yaşta şiirler yazmaya 
başladığı,ömrünün büyük bir bölümünü sürgün olarak memleketlerinden uzakta 
geçirmiş olduğu gözlenir. Öte yandan, sürgün hayatı onlara çok önemli kişilerle 
tanışma fırsatı sunmuştur. Namık Kemal Şinasi’yle, Mickiewicz Puşkin’le tanışmıştır 
ve sonrasında ikisinin de yazma tekniği büyük ölçüde değişmiştir. Yine her iki şair de 
hayata sürgündeyken veda etmiştir. Yapıtlarındaki benzerliklerden önce, yaşamları 
arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. 

19. yüzyılda Namık Kemal tarafından kaleme alınan Vatan Yahut Silistre 1853-
1856 yılları arasında Osmanlı-Rusya arasında yaşanan Kırım Savaşı’na ilişkin, Türk 
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edebiyatındaki yurtseverlik ve kahramanlık konulu ilk romantik tiyatro 
yapıtlarındandır. Günümüzde Bulgaristan topraklarında yer alan Silistre kalesinin 
gönüllüler ve askerler tarafından kahramanca savunulması ve kısa süren Rus 
kuşatmasından kurtarılması yapıtın konusunu oluşturmaktadır. Pek çok çalışma konu 
olarak söz konusu savaşı ele almış olsa da,Vatan Yahut Silistre’nin yeri hep ayrı 
olmuştur. Çünkü bugün hâlâ okunan ve sahnelenen bir başyapıt olmayı başarmış 
olmasınınyanı sıra,halka yurt kavramını edebi yapıtla benimsetmesi bağlamında etkili 
bir rol oynamıştır. Öte yandan yazarın en fazla tartışmaya ve eleştiriye maruz kalan 
oyunu da bu olmuştur.  

Aşk ve aile öyküsünün de konu edildiği oyunun başkahramanlarından olan 
İslam Bey ve Zekiye birbirlerini çok seven iki âşıktır. Askerlerin yanında gönüllü 
olarak yer alacak olan İslam Bey Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle sevgilisine veda 
edip vatanını savunmak üzere hiç tereddüt etmeden Sıtkı Bey’in komuta ettiği cepheye 
gider. Savaşa katılmadan önce sevgilisinin odasına pencereden ansızın girer ve iki aşık 
arasında geçen diyaloga bakıldığında, birbirlerini canlarını feda edecek kadar çok 
sevdikleri anlaşılmaktadır. Sevgilerinin sonsuza dek süreceği, ölümün dahi onları 
birbirinden ayıramayacağı, ahirette yine birlikte olacakları yönündeki söylemleri, 
aralarındaki bağlılık duygusunun ne denli güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Bunca 
sevgisine karşılık tümüyle idealize edilmiş bir karakter olarak İslam Bey, çok sevdiği 
Zekiye’yi yalnızca ikinci ve son kez gördükten sonra çok kararlı bir biçimde yurt 
savunmasına koşar. Böylece “eserde vatan sevgisinin beşerî sevgiden üstün olduğu 
vurgulanır” (Çakır 2009: 4/1855). Oyun Zekiye’nin, sütninesi Hanife’nin gitmemesi 
yönündeki nasihatlerini dinlemeyerek, cepheye giden kahraman sevgilisi İslam Bey’le 
birlikte olabilmek ve onunla aynı kaderi yaşamak için Âdem ismini alıp erkek asker 
kılığına girmesi, sevdiğinin peşinden gitmesi, Silistre kalesini onunla ve Abdullah 
Çavuş’la birlikte kurtarması üzerine kuruludur. Dolayısıyla, yapıtta fantezi bölümlerin 
olduğu ve kahramanların, özellikle de Zekiye’nin fazla hayali ve romantik olduğu 
gözlenir. Çünkü annesi ve babası olmayan genç bir kızın kendi kararlarıyla kendi 
hayatını tayin etmesi, her şeyden önemlisi bireysel davranması o güne değin 
gelenekten gelen anlayışa ters düşmektedir. Burada kastedileni idrak etmek için söz 
konusu dönemde, yani 17. yüzyılda kadınların toplumsal yaşamda ne kadar söz sahibi 
olduğu ve toplumsal yaşamdabireysel olarak ne kadar yer aldığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, İslam Bey Zekiye’nin cepheye erkek kılığında 
girmesini anlar, ancak, diğer erkeklerin yanında görülmesini “namahrem” bulur. Şeriat 
kuralları açısından bir kadının yakını dışında bir erkekle aynı ortamda bulunmasının 
namahrem olarak kabul edildiği bir geleneğin hüküm sürdüğü bir dönemde Zekiye’nin 
kendisini odasının penceresinden içeri alıp görüşmesi yine fazlacesurca hatta fantastik 
sayılır.  
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Bu çalışmada İslam Bey kadar Zekiye’nin de Adam Mickiewicz’in Dziady 
(Atalar) başlıklı yapıtının kahramanı Konrad’la ortak noktaları olduğu görülmektedir. 
Mickiewicz’in söz konusu yapıtı dört bölümden oluşmaktadırve bu çalışmaya konu 
olanIII. bölüm Polonya ulusu için başlı başına bir yapıttır. Bölümler arasında Gustaw 
karakteri dışında bir bağlantı yoktur. Her bölümde farklı bir karakter olan Gustaw 
Polonya’nın Çarlık Rusya’sına karşı verdiği savaşı anlatan Dziady’nın III. bölümünde 
hapishane hücresinde bir mahkûmdur. Bunun öncesinde aşk acısı çeken genç bir âşık 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü sevdiği kız başka biriyle evlenir. Yaşamdan bir 
beklentisi artık kalmayan Gustaw bu acıya daha fazla katlanamayacağını düşünerek 
intihar etmeye kalkışır, ancak, Mickiewicz kahramanını öldürmeyecek ve başka bir 
kimliğe büründürecektir. Çünkü dönem sevgili uğruna değil, yurt uğruna ölme 
dönemidir. Gusraw umudu kalmamış romantik bir sevgiliden yurdunun bağımsızlığı 
için savaşan bir kahramana dönüşmüştür artık. Bu simgesel dönüşümü hücre duvarına 
“Gustaw burada öldü, Konrad burada doğdu” yazarak somut hale getirir. Zekiye’dede 
savaşma ve savunma içgüdüsü oluşur aniden. Herhangi bir değişime uğramasa da, 
kendine Âdem adını koyarak erkek kılığında askerlerin peşine düşer ve bir kadın 
olduğunu kimseye hissettirmeyerek cepheye gider. Romantik tiplerin izine sıkça 
rastlanan kimlik değiştirme gibi bir özelliklerinin olması bağlamında Zekiye ile 
Gustaw’ın ilk benzerlikleri bu noktada ortaya çıkar. 

Her iki yapıttaki başkahramanlara bakıldığında, kararlı, iradeli ve tek tip 
oldukları göze çarpar. Bir başka deyişle, Konrad ve İslam Bey yurtlarını uğruna 
canlarını feda edecek kadar seven,dolasıyla romantik akımın kalıplaşmış tek boyutlu 
tipleri olarak karşımızdadır. Zekiye aşkı uğruna, savaşta ölmeye bile razıdır, komutan 
Sıtkı Bey ailesinden yıllarca uzakta kalmayı göze alacak denli yiğit ve cesur bir 
savaşçıdır. İki şairin de ortak özellikte kahraman yaratmalarının nedeni, uluslarınayeni 
bir ruh aşılamaktır. Çünkü her iki ulus da savaş ve tutsaklık altında yaşamaktan 
yorulmuştur. Ancak, şairlere göre, içinde bulundukları durumdan sadece akılla 
kurtulabilirler yine. Geleceğin ve bağımsızlığın tümüyle bireye bağlı olduğu 
düşüncesini paylaşırlar. O halde bu birey iradeli ve kararlı olmalıdır. Bir başka deyişle, 
kalbinin değil, aklının sesini dinlemelidir. Buradan hareketle Konrad’a, İslam Bey’e, 
Sıtkı Bey’e ve Zekiye’ye bakıldığında, en belirgin özelliklerinin kararlı ve iradeli 
olmak olduğu görülür. Birleştikleri tek bir nokta vardır, o da yurt sevgisidir. 
Başkahramanların yurt savunması uğrunda bir an bile duraksamadan canlarını, 
sevdiklerini, ailelerini hiçe sayarak kahramanlık ve fedakârlık göstermeleri en önemli 
ortak özellikleridir. Çünkü “vatan savunmasına gözünü kırpmadan koşan bütün bu 
kahramanlar esere, sosyal saadet sağlanmadan ferdî saadetin mümkün olamayacağını 
anlatmak için yerleştirilmiştir” (Sınar Çılgın 2005: 6/142). Bununla birlikte, 
kahramanların hemen hepsi mücadeleci bir ruha sahiptir. Belirli bir davaya inanmış, 
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kendilerini her şeyden soyutlayarak tümüylebu davaya adamış tiplerdir. Kendi istek ve 
arzuları yurda karşı sorumluluk duygusu karşısında ikinci planda kalır. 

Mickiewicz Dziady’da sevgilisinin kendisini reddedip zengin bir kontla 
evlenmesi sonucu aşk acısı çeken, hayata küsen Gustaw’ı intihara kalkıştırarak, Genç 
Werther’in Acıları’ndaki aşk acısı çeken ve sonunda intihar ederek ölen Werther’i 
akıllara getirir ve şairin bu yapıttan etkilendiği anlaşılır. Namık Kemal’in İslam Bey’i 
de sevgilisi Zekiye’nin odasına kimse fark etmeden pencereden gizlice atlayarak girip 
birbirlerine sevgi dolu sözler etmelerinin ardından ayrılmasıyla, yine sürgüne giderek 
sevgilisinden ayrılacak olan Romeo’nun uğrunda ölecek kadar sevdiği Juliet’in 
odasına gizlice girdiği,Romeo ve Juliet’in en önemli sahnesi olan balkon sahnesini 
akıllara getirir.  

Her ne kadar Namık Kemal kahramanlarını aşk acısından intihara sürüklemese 
de, ölüm fikrini ciddi ciddi düşündürür. İslam Bey Zekiye ile vedalaştıktan sonra 
Zekiye odasında yalnız kalır. Duymak istediğini, yani İslam Bey’in de kendisini 
sevdiğini duyduğu için bir yandan mutludur, ama öte yandan İslam Bey savaşa 
gideceği için onu kaybetme korkusuna kapılır ve bu acıya dayanamayacağından 
ölmeyi düşünür. Namık Kemal Zekiye’yi “Kendinden başka gönlümde bir şey 
bırakmadın. Şimdi de kendini elimden alacaksın!... (…) Sonunda ne olacak? O bu 
memleketten gider, ben de bu dünyadan giderim. Ömrümün her lezzetini kaybettikten 
sonra kara toprağın nesi var? Birkaç dakikalık can acısından mı 
korkacağım?...”(Kemal 1982: 19)biçiminde kendi kendine konuşturarak ve daha sonra 
doğrudan İslam Bey’e “Önce beni öldür. (…) Sende o kadar erkeklik yoksa ben 
kendimi öldürürüm” (Kemal 1982: 19-20) dedirterek, aşk acısından intihar ettirmese 
de, intiharı ciddi bir biçimde düşündürür. Bu bağlamda, iki romantik sevgili olan 
Mickiewicz’in Gustaw’ı ve Namık Kemal’in Zekiye’si birbirlerine benzer.  

Gustaw gibi İslam Bey de aslında aşk acısı çeker bir anlamda, çünkü sevdiği 
kıza bir daha kavuşamama ihtimalinin en az kavuşma ihtimali kadar olduğunun 
ayırdındadır. Zekiye gibi kimlik değiştirmiş olmasa da ya da herhangi bir biçimde 
simgesel dönüşüm geçirmese de, tıpkı Konrad gibi İslam Bey’in de sevgiliye duyduğu 
aşktan çok daha büyük bir aşkı vardır, o da yurt aşkıdır. Buradan çıkarılacak sonuç, 
sevgiliye duyulan aşkın, ulusun varlığını sürdürmesi için üstlenilmesi gereken 
görevlerin yanında önemini yitirdiği gerçeğidir, kuşkusuz. Milliyetçi duygu her türlü 
duygudan çok daha üstündür. Her iki erkek başkahraman için yurt aşkı tüm 
tutkulardan, zevklerden, aşklardan baskın gelir ve bu aşk karşısında her şey ikinci 
plana atılır.  

Mickiewicz yapıtında ülkesi için çabalayan, sonunda zindana atılan gençlere de 
yer vermiştir. Yapıtta Rus kuşatmasından sonra Çar’ın Polonya yönetimine atadığı 
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Senatör Nowosilcow tarafından zindanlara atılan, türlü türlü işkencelere maruz kalan 
Polonyalı genç yurtseverler birbirlerine moral vermek ve savaşma gücünü yitirmemek 
için, bugün aynı zamanda Polonya’nın ulusal marşının ilk dizesi olan “Polonya daha 
ölmedi” sözünü her fırsatta tekrarlarlar. Senatör genç yurtsever grubuna ne kadar 
zulmederse etsin, Namık Kemal bu gençlerin o dönemde neler yaşadığına adeta tanık 
olmuş ve zindanda kimsenin duymadığı o sessiz çığlıklarını bir başka yapıtı olan 
Hürriyet Kasidesi’nde şu dizelerle yansıtmıştır: “Zulüm ve adaletsizlik ile hürriyeti 
yok etmek ne mümkün? Eğer gücün yetiyorsa anlama yeteneğini kaldır 
insanoğlundan.”  

Benzer biçimde Vatan Yahut Silistre’deki gönüllüler ve askerler savaş sırasında 
“Yurdumuzun her köşesinde (adeta) bir arslan yatar… Yaratılışımızdaki mayanın 
değişmiş olduğunu sanma; bu kan yine o kandır” (Kemal 1982: 84) dizelerinin geçtiği 
savaş türküsünü söyleyerek, tıpkı yukarıda Polonya milli marşında Polonya’nın henüz 
ölmediğinin dile getirilişi gibi, Osmanlı’nın daha ölmediği, her yanında 
yiğitlerbulunduğu ifadesiyle, yaklaşan düşmana karşı kendilerini motive ederler. 
Hürriyet Kasidesi’ndeki şu dizeler de gözü kara yiğitler için motto niteliği taşır adeta: 
“Hürriyet mücadelesi ürkütücü bir ateş olsa ne dert. Mert olan kişi gayret 
meydanından kaçar mı?”  

Başkahraman İslam Bey’in, bağımsızlık savaşında gücünü atalarından aldığını 
söylemek son derece doğru bir yaklaşım olacaktır kanısındayız. Çünkü İslam Bey 
Zekiye’den ayrılırken atalarından söz ederek, kırk ikisinin şehit düştüğünü ve onlara 
layık olmaya çalıştığını belirtir. Dziady (Atalar) başlıklı bir yapıtın başkahramanı olan 
Gustaw’a da aciz biri olarak aşkından ölmek değil, yurt kavramına son derece bağlı 
Konrad’a dönüşerek bağımsızlık mücadelesinde kahramanca yer almak yaraşırdı 
kuşkusuz.   

Her iki yapıtta yansıtılan toplumsal yapıya bakıldığında,bu noktada da çok ciddi 
benzerliklerbarındırdıkları gözlenir. Çünkü her iki yapıtta da toplum her yönüyle ele 
alınarak iyi ve kötü yanları ortaya koyulmuştur. Toplumun sadece yurtseverlerden 
oluşmadığı, yurtlarının geleceği konusunda kayıtsız kalan, yalnızca kişisel çıkarlarını, 
zevklerini, yaşamlarını düşünen başka bir kesimin de var olduğu vurgulanmıştır. 
Dziady’da bu durum Varşova Salonu başlıklı sahnedeki baloda yansıtılır. Mickiewicz 
senatör tarafından verilen bu baloda yurdunu düşünen, onun geleceği için canlarını 
feda etmekten kaçınmayan yurtsever grubu bir yana, çıkarlarının peşine düşmüş 
senatörün gözüne girmeye çalışan ve ona hizmet eden yandaşlarını bir yana 
koymuştur. Bu yüzden bu balo parçalanmış, ayrışmış, yozlaşmış ikiyüzlü Polonya 
toplumunu simgelemesi bağlamında yapıtta çok önemli bir yere sahiptir. Ancak, her 
ne kadar yüz kızartıcı bir tabloyla karşı karşıya kalınsa da, Mickiewicz lav 
benzetmesiyle ulusuna ümit vermeyi de ihmal etmemiştir. “Ulusum tıpkı lav gibi, 
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dışarıdan soğuk ve sert, kuru ve iğrenç; oysa hiç sönmedi yüz yıldır içerdeki ateş, boş 
verelim şu yer kabuğunu, gidelim derinliklere”(Blednicka). Burada ateş bağımsızlık 
uğruna yanıp tutuşan yurtseverleri betimler kuşkusuz. Vatan Yahut Silistre’de benzer 
bir duruma İslam Bey savaş çağrısı sırasında sitemlerini dile getirirken rastlanır. “… 
vatanın evlatlarını sınırboyuna kırbaçla sürüyorlar. Vatan ki, herkesin hakiki validesi 
iken, birçok adamlar sağlığında sütünden, hastalandığında ilacından geçinmeye 
çalışıyor… kimse üzerine iki damla gözyaşı dökmek istemiyor!... Vatan ki kırk milyon 
can besliyor; hala uğrunda isteyerek can verecek kırk kişiye sahip olamamış!… Hala 
erkeklerimiz manasını bilmiyor, kadınlarımız adını işitmemiş”(Kemal 1982: 
23).Görüldüğü üzere, sadece yurtseverlerin oluşturduğu ideal bir toplum tablosu 
yoktur yapıtlarda. Böylece her iki sanatçı da toplumu her katmanıyla sunarak, 
okuyucuya yorum yapabilme olanağı sunmuştur. Öte yandan, tıpkı Mickiewicz gibi, 
Namık Kemal de halka ümit olmak adına yine İslam Bey aracılığıyla “Hem 
yaşayacağız hem vatanın gelecekteki büyüyüp yükselişini göreceğiz” der. Bu konuya 
ilişkin bir örnek olarak Hürriyet Kasidesi’nden şu dizeleri aktarmak mümkün: “Kader 
her feyzini, her lütfunu bir zaman için saklar. Milletteki gevşeklikten ve zayıflıktan 
sakın ümitsizliğe kapılma.” 

Yurtve ulus kavramına ilişkin olarak Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nde 
yer alan şu dizeler Dziady’daki bir sahneye benzerlik göstermesi nedeniyle ele 
alınmaya değer niteliktedir. Söz konusu yapıtta ulusu içinde bulunduğu durumdan 
kurtaracak bir kurtarıcının geleceğine ilişkin umut vardır. “Eğer millet hor görülmüşse 
şanı azalır sanma. Cevher yere düşmekle değerinden ve kıymetinden bir şey yitirmez.” 
Namık Kemal bu dizelerde yurdununve ulusunun mevcut durumundan söz eder ve onu 
yere düşen bir mücevhere benzeterek bir gün düştüğü yerde sonsuza dek kalmayacağı, 
tekrar ayağa kalkacağı yönündekiinancını aktarır. Buradaki mücevher benzetmesi çok 
anlamlıdır. Çünkü gerçekte yere düşen değerli bir taş hiçbir zaman yerde kalmaz, 
birisi tarafında mutlaka yerden alınır. “... Namık Kemal burada, tarihî bir 
değerlendirme yaparak devletin yıkılmaya, milletin hakir olmaya yüz tuttuğu 
zamanlarda, derhal gelişecek bir savunma refleksi sayesinde mutlaka bir kurtarıcının 
geleceğini ifade ediyor. Bilindiği gibi, bütün dinlerde olduğu gibi bu anlayışın bir 
yansıması olarak milletlerde de kurtarıcı bekleme miti yaygındır” (Çalışkan 2014: 
91).  Benzer biçimde Mickiewicz’in Dziady’sının Rahip Piotr’un Gündüz Düşü adlı 
sahnesinde de bir kurtarıcının geleceğine ilişkin bir umut hakimdir. Rahip Piotr 
Polonya’nın geleceğini görmüş gibidir adeta. İsa’nın acı çekişini ve Polonya’dan 
sürgün gönderilen yurttaşlarını görür düşünde. Bu bağlamda, Polonyalıların içinde 
bulunduğu durumu İsa’nın yaşamına benzetir. Piotr düşünde, sürgüne gönderilen 
binlerce masum insan arasından kaçıp kurtulan küçük bir çocuk da görür. Ona göre, bu 
çocuk büyüyecektir ve ileride ulusunun kurtarıcısı olacaktır. 
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Vatan Yahut Silistre’de İslam Bey savaşta göğsünden yaralanır ve bayılır. 
Zekiye onun göğsündeki yara izlerini nişan olarak görür. “Bak göğsünde kanlı 
yaralardan kaç İftihar Nişanı var” (Kemal 1982: 47)biçiminde konuşur kendi 
kendine. Bunun yanı sıra, kale artık Rusların elinden kurtarıldığında bir sevinç türküsü 
söylenir ve türküde şu dizeler yer alır: “Yara, yiğitlerin vücudu için bir madalyadır” 
(Kemal 1982: 87). Dziady’da da benzer ir durum söz konusudur. Zindanlara düşen 
yurtsever arkadaşların biri diğerini gördüğü an şu sözleri söyler kendi kendine: “onu 
tanıyordum, çirkinleşmiş, kararmış, bir deri bir kemik kalmış, ama garip bir biçimde 
asilleşmişti de” (Anonim).  Görünen o ki, her iki yapıtta da yurtsever kahramanlar 
yurt söz konusu olduğunda içinde bulundukları ya da karşılaştıkları durum ne denli 
kötü olursa olsun, bu durumu kendileri için bir değer, şan, madalya olarak 
görmektedirler.  

Dziadyve Vatan Yahut Silistre’deki en belirgin ortak özelliklerden bir diğeri de 
yurt kavramının dinle bağdaştırılmış olması, bir başka deyişle yurda dini bir boyut 
katılmasıdır. Vatan Yahut Silistre’de bu konu Allah’ın yurdun sevilmesini emrettiği, 
yurt hududu ile ahiret hududun bir olduğu, yurt ile imanın bir olduğu, yurdunu 
sevmeyenin Allah’ı da sevmeyeceği, yurdunu seveni Allah’ın da seveceği ve Allah’ın 
o kişilerden hoşnut olduğu, yurdunu koruyanı Allah’ın da koruyacağı, yurda edilen 
hizmetin melekler tarafından rahmetle ve saygıyla anıldığı biçiminde ifade edilmiştir. 
Bir başka deyişle,yurdu sevmeye, uğrunda acı çekmeye, hatta gerekirse ölmeye dini 
anlamlar yüklenmiştir. Dziady’da da ciddi benzerlikler söz konusudur. Zulüm gören 
Polonya ulusu çarmıha gerilmiş İsa’yla özdeşleştirilmiş ve Polonyalıların acılarına 
farklı bir boyut kazandırılmak istenmiştir. Böylece Mickiewicz bir adım daha ileri 
giderek,yurdunu doğrudan Mesih olarak görür. Söz konusu mesihçilik anlayışının 
temelinde dikenli tacı giymiş İsa ile yurtsuz kalan ve büyük acılar çeken Polonya 
ulusu arasında kurulan koşutluk yatar. İsa örneği, Polonya da büyük acılar çekecek, 
ancak, bir gün küllerinden yeniden doğup sonunda dünyayı, diğer ulusları da 
kurtaracaktır. Mickiewicz bu görüşten yola çıkarak ortaya koyduğu “Polonya ulusların 
İsa’sıdır” yaklaşımıylatutsak Polonyalılara bir anlamda ümit olmayı amaçlamıştır. İki 
şairde de yurt uğruna çekilen zulmün çok derin bir anlamı olduğu yönünde salt bir 
inanış hâkimdir. Buna bağlı olarak kahramanların da dinlerine sadık olduklarını 
söylemek gerekir. Romantik bir kahraman olarak isyankâr ve ele avuca sığmayan 
Konrad Tanrı’ya çatar. Tüm bu yaşananlardan Tanrı’yı sorumlu tutar ve sitemini dile 
getirir. Mickiewicz en kritik noktada şeytanı araya sokarak, kahramanının bu büyük 
günahı işlemesine izin vermez. “Bağırıyorum işte, değilsin babası dünyanın 
ama…şeytanın sesi: Çarısın” (Yüce Taluy, 2002:120). Böylece Konrad’ı tanrısız bir 
görüşe sürüklemez Mickiewicz. İslam Bey de dini inanışlara göre bağımsızlık 
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savaşında ölümün sıradan bir ölüm olmadığının farkındadır. O da bu uğurda tıpkı 
ataları gibi şehit olmayı ister ve şehitlik mertebesini şans olarak değerlendirir.   

Yukarıda ifade edildiği gibi, Zekiye bir kadın olarak toplumsal açıdan 
geleneklere karşı fantezi bir bölüm oluştururken, Konrad da dini açıdan bir birey 
olarak Tanrı’ya karşı fantezi bir bölüm yaratır. Dizginlenemez duygular içinde olan 
Konrad yaşanan tüm olumsuzluklardan, tüm kötülüklerden Tanrı’yı sorumlu tutar, ona 
çatar ve onunla düelloya girmek ister. Ondan tüm evreni idare etme gücünü kendisine 
vermesini ister. Çünküevreni Tanrı’dan daha iyi idare edebileceğine inanır. “Eğer 
ruhlar üzerinde bir güç bahşedersen bana, yaratırım ulusumu canlı bir müzik gibi, bir 
mucize meydana getiririm Senden de yüce, mırıldanırım hareketli şiirler. Ver artık 
bana ruhların egemenliğini, yalancının tekidir sana aşk adını veren, yalnızca 
mantıktan ibaretsin sen” (Mickiewicz, 1844: 152). Konrad’a göre, insanlar 
mutsuzdur, çünkü Tanrı dünyayı yalnızca akılla yönetmektedir. 

Vatan Yahut Silistre’de ve Dziady’da dolaylı olarak, az bilinen, ama çok önemli 
geleneklerden de söz edilmiştir. Örneğin Sıtkı Bey İslam’ı düşman işgalindeki kaleyi 
kurtarması için gönderdiğinde “İslam’ı elimle gözlerini bağladım, kurban olmaya 
gönderdim”(Kemal 1982: 65) der. Bilindiği üzere, İslam geleneğinde kurban edilecek 
hayvan kesilmeden önce gözleri bağlanırdı. Önceleri Anadolu’da askere gidecek olan 
gençlerin ellerine kına yakılırdı ki, gerekirse yurt uğruna kurban olsunlar. 
Mickiewicz’in yapıtının başlığı olan, atalar anlamına gelen Lehçe dziady sözcüğünün 
ikinci anlamına bakıldığında ise,bu sözcüğün Litvanyalılara ve Belaruslara ait, ölmüş 
atalarının ruhlarını çağırdıkları, çok eskilere dayanan dini bir töreni ifade ettiği 
görülür. Böylece Namık Kemal ve Mickiewicz eski de olsa halk geleneklerini ve bir 
anlamda atalarını bu yapıtlarında anmış olmaktadır. 

Her iki şairin yapıtında okuyucu karşısına yeni ideal insan tipininçıkarıldığı 
gözlenir. İnsanın geleceğini yine insanın aklı kurtaracaktır. Öyleyse bu insan 
duygularıyla değil, aklıyla hareket etmelidir. Gustaw romantik aşık Werther gibi 
davranıp sevgiliye duyulan aşk yüzünden intihar etmemelidir. Zekiye Tanzimat 
döneminde yetişmiş bir kadın olsa da, eğitimine önem vermelidir. Zekiye’nin, 
sevgilisinden gelen mektupları okuduğunda okuma yazma bildiği anlaşılır. Böylece 
hem Mickiewicz hem Namık Kemal yapıtlarında aslında toplumda görmek istediği ya 
da toplumun ihtiyacı olan ideal kahraman tiplerini ortaya koymuşlardır. Sonuçta, 
romantizmde sanatçı tümüyle özgürdür ve olaylar karşısında kendi duygu ve 
düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilir, kendi kişiliğini yansıtabilir. 

Her iki sanatçıda romantizm akımının sanat anlayışına son derece uygun 
yapıtlar ortaya koymuştur. Yapıtlarında rastlantılara ve olağanüstü durumlara yer 
vermiş ve romantizm akımının başat özelliği olarak “toplum için sanat” anlayışını 
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benimsemişlerdir. Bireyi değil, toplumu iyileştirme anlamına gelen bu anlayışa bağlı 
olarak belli bir düşünceyi, ideayı okuyucuya iletmeye, aşılması gereken yeni 
meseleleri ve çözümlerini ortaya koymaya güdümlü yapıtlarındayurt, yurt sevgisi, 
özgürlük, ulus, toplumsal sorunlar, ulusal tarih ve ulusal kültür gibi kavram ve 
konuları ele almışlardır. İkisi de en gür sesli yurt şairleridir. Ortaya koydukları 
yapıtlarla uluslarının bozulan moralini düzeltmeyi, aynı zamanda ulusal duyguları, 
yurtseverlik ve kahramanlık duygularını harekete geçirmeyi amaçlamışlardır. Tehdit 
altındaki uluslarının kurtuluşuna adadıkları hayatları boyunca yazdıklarıyla 
kendilerinden sonraki kuşaklar için toplumsal ve ruhsal bir lider olmuşlardır. Halkta 
yarattıkları ilgi, coşku ve heyecanla birlikte diğer yazarların da aynı temada 
yapıtlarüretmelerine öncülük etmişlerdir. Ortaya çıkan coşku ve heyecan her iki şairin 
de yazdıkları dönemin ve o dönem insanının içinde bulunduğu tarihi ve toplumsal 
şartlara uygun temayı işlemelerinden kaynaklanır.  

Vatan Yahut Silistre’nin ilk sahnelenişinin ardından halkta coşku ve heyecan 
oluşmuş,bazıgösteriler meydana gelmiş ve bu durum Namık Kemal’in Mağusa’ya 
sürülmesine neden olmuştur.Dahası,uygulanan sansür ve yasaklar süzgecinden geçen 
ilk adı “Vatan”, sonra “Silistre” olan yapıt, son olarak Vatan Yahut Silistre adını 
almıştır. Bununla kalmayıp pek çok bölüm yapıttan çıkartılmıştır. Dziady da ilk kez 
1901 yılında orijinal haliyle şehir tiyatrosunda sahnelendikten sonra okullardan 
toplatılarak basımı yasaklanmıştır. Çünkü yapıtın toplumsal ve siyasi yönü ağırlıktadır 
ve o dönemler Polonya hala Çarlık Rusya’sının yönetimi altındaydı.Oyunun sansüre 
uğramasıyla birlikte halk tiyatro binalarında büyük bir tepki göstermiş ve “sansürsüz 
özgürlük” çığlıkları yükselmiştir. Kısacası, her iki yapıt sansür engeliyle karşılaşmış 
olsa da, halk arasında büyük ilgi görmüş ve toplumda büyük heyecan yaratmıştır. 

Mickiewicz yapıtlarıyla getirdiği yenilikler sayesinde Polonya edebiyatında 
romantizm akımını başlatan çağlar üstü şair ya da şairlerin şairi olarak, Namık Kemal 
ise Tanzimat dönemi edebiyatını geleneksel kalıplarının dışına çıkarmayı başarmış, 
Türk edebiyatına yeni bir soluk getirmiş bir sanatçı olarak anılmaktadır. Sanata ve 
edebiyata bakış açıları, yapıtlarında yer verdikleri konularincelendiğinde, farklı 
topraklarda, farklı kültürlerde yaşayan bu iki şair arasındaki benzerlik özellikle yurt ve 
bağımsızlık kavramına öncelik vermeleri bağlamında dikkate değer niteliktedir. 
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ROMANDAN TİYATROYA LA MANCHA’LI YARATICI ASİLZADE DON 
KİŞOT’UN TEMSİLİ 
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ÖZET 

Don Quijote romanının kendisi, metinlerarasılık özelliğini taşır. Henüz 17’inci yüzyılda 
Cervantes dönem İspanya’sındaki şövalye romanlarının bayağılığına karşı tepki göstererek 
romanında bunların parodisini yapmış, bunlar dışında örneğin Ludovico Ariosto’nun Çılgın 
Orlando eserine, Ovidius’un Metamorphoses’una göndermelerde bulunmuş, geleneksel kapalı 
anlatı tekniğini kırarak romanın içinden okuyucuyla ve kendi kendine konuşmuştur. Don 
Kişot’un biçimsel özellikleri dışında zengin içeriği, onu hala okunmaya olduğu kadar 
yazılmaya, yorumlanmaya devam eden bir eser kılmaktadır. Bildiride bu özelliklerden yola 
çıkarak Lunaçarski’nin Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot (1923), Hans Ostarek’in Don 
Kişot’un Maceralarının Dostları Tarafından Temsili (1985), Ferhan Şensoy’un Uzun Donlu 
Kişot (2004) oyunları incelenecektir. Her üç oyun da birbiriyle ilgisiz 

coğrafyalarda ve tarihlerde yazılmış, yazarlar Don Quijote romanını vermek istedikleri mesaja 
göre biçimlendirmiştir. Don Quijote romanı, sosyalist devrimci Lunaçarski’nin elinde siyasi bir 
anlama, iki duvar arasında kalan Ostarek&#39;in elinde altın çağa duyulan çaresiz özleme, 
yerel bir taşlama yapmayı amaçlayan Şensoy&#39;da ise yanlış anlamalarla, göndermelerle, 
güldürüyle süslenen yerel bir malzemeye dönüşmüştür. Bu bildiride amaçlanan, bir romanın 
tiyatroya uyarlanmasında neler kazanacağı ya da kaybedeceği, bir malzemenin her yazarın 
elinde nasıl farklı şekillenebildiği ve Don Quijote hikayesinin hala popülerliğini nasıl 
koruduğunun araştırılması, tartışılmasıdır. 

Anahtar kelimeler: Roman, tiyatro, uyarlama, metinlerarasılık, oyun 

 

FROM NOVEL TO PLAY: REPRESENTATION of DON QUIXOTE de la MANCHA 

Ezgi Deniz ALPAN 
Dokuz Eylul University Faculty of Fine Arts 

Department of Performing Arts 
ezgidenizalpan@gmail.com 

ABSTRACT 

Don Quixote, its own has intertextual features as a 17th century novel. Cervantes reacted 
against the ostentation of the knight novels in Spain and parodied them in his  novels. Don 
Quixote has parodies of libros de caballerias, it refers to some texts like Orlando Frioso by 
Ludovico Ariosto or Metamorphoses by Ovidius. And this novel also broke traditional closed 
literature technique by talking to the reader and the author, himself. Apart from the formal 
features of Don Quixote, the rich content makes it a work that continues to be written and 
interpreted as far as it is still read. Three plays will be analyzed in this research: Don Quixote 
Liberted by Lunacharsky (1923), Die Abenteuer des Don Quijote by Hans Ostarek (1985) and 
Uzun Donlu Kişot by Ferhan Şensoy (2004). These three plays had written at different times 
and different countries. All the authors reformatted the story of the Don Quixote for their own 
conception of the world and messages. This research aims to see and discuss how a novel 

302 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

adaptates as a theater play, how can a story has different meanings for different authors and 
which features make a novel immortal, like Don Quixote. 

Keywords: Novel, theater, adaptation, intertextuality, play 

I. Giriş 

İspanya'da dünyaya gelen Miguel de Cervantes de Saavedra (1547-1616) şair, 
roman ve oyun yazarıdır. Üniversiteden sonra İspanya ordusuna girmiş ve İnebahtı 
Savaşı'na katılmıştır. Bu savaşta sol eli felç olduğundan üstlerinden aldığı 
ödüllendirme mektupları ile ülkesine dönerken Türk korsanların eline düşmüş, 
korsanlar bu mektuplar nedeni ile Cervantes'i önemli biri zannederek fidye istemek 
amacı ile onu beş yıl esir tutmuşlardır. Bu beş yılın ardından bir Yunan tarafından 
satın alınmış ve on iki yıl köle hayatı yaşadıktan sonra ülkesine dönebilmiştir. 
Döndükten sonra mutsuz bir evlilik yapmış, çeşitli ufak suçlardan ötürü hapse girmiş 
ve Don Quijote romanının ilk bölümlerini bu süreçte yazmıştır. Cervantes İspanya 
edebiyatının Altın Çağ'ı içinde Calderon ve Lope de Vega gibi isimlerle birlikte anılır. 
Ancak ona yazarlık niteliğini asıl kazandıran oyunları veya şiirleri değil, başyapıt 
olarak anılan Don Qijote romanıdır.  

Cervantes, yalnızca bu romanı ile değil, genel olarak sanat anlayışı ile çağının 
içinde marijinal durmaktadır. Altın Çağ tiyatrosunun oluşum ve gelişimine tanıklık 
eden yazar, tüm eserlerini tiyatral bir bilinç ve yaklaşımla kaleme almıştır. Örneğin 
dilimize henüz çevrilmemiş Viaje del Parnaso adlı şiir kitabında kahraman yazar, esin 
perilerini bulmak üzere yolculuğa çıkar, Apollon'un başkanlığında gerçekleştirilen 
şairler toplantısına katılır; yani şiirleri de dramatik birer eser gibi olay, diyalog, düğüm 
noktaları ve çözümler barındırır (YAYCIOĞLU, 2005:50-65).  

Cervantes dönemin sanat alanındaki bir tartışmaya da değinir. Rönesans'ta bir 
yandan neo-Platonik düşünce varken, diğer yanda da Aristotelesçi mimesis kavramı 
bir arada yer almaktadır. Aristoteles Batı felsefesine uygun olarak tanımlama ve 
sınıflamaya dayalı bir görüşle tarih ve şiiri, tragedya ve komedyayı birbirinden ayırır 
ve kurallarını belirler. Cervantes ise daha çok Doğu felsefesine uygun olarak görülen, 
karşıtlıkları uzlaştıran bir sanat anlayışına sahiptir; yapıtlarında tarih, şiir, tragedya, 
komedya ve anlatı sanatlarını birbirinden ayırmadığı gibi örneğin resim ve edebiyat 
gibi sözel ve görsel sanatları da bir arada kullanmaya çalışır. Metinlerarası, türlerarası 
ve sanatlararası ilişkiyi henüz on yedinci yüzyılda kullanmaya başlamıştır. Bu anti-
mimetik yaklaşımı ile Cervantes, erken modernizmin öncülerindendir. 

Bu ögeleri Don Quijote romanı üzerinden açımlayalım. Öncelikle, romanın 
yazılma amacı metinlerarasılıktan doğar. Cervantes'in yaşadığı dönem İspanya'sında 
şövalye romanlarının (“libros de caballerias”) sayıları artmış ve bu enflasyon içeriğin 
iyice yozlaşmasına neden olmuştu. Don Quijote romanı ise Cervantes'in bu kötü 
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edebiyata verdiği bir ders niteliğindedir, bu romanların hicvi özelliğini taşır. Söz 
konusu şövalye romanlarına bugünden bakınca (dilimize çevrilmemesi, günümüze 
ulaşmaması gibi nedenlerden) kesinleştiremeyeceğimiz göndermeler taşır. Bunun 
yanında örneğin romanın birinci cildindeki “Mambrino'nun tolgası ve semerle ilgili 
şüphelerin ortadan kalkışı ve başka serüvenler, bütün gerçekliğiyle anlatılır” 
bölümünde çağdaşı Lodovico Ariosto'nun Çılgın Orlando eserindeki kılıç, at ve 
kalkan için yapılan savaşı durduran Sarazen kralı Sobrino'nun öyküsünü alarak Don 
Quijote'nin bir macerasına katar. Ya da Romalı şair Ovidius'un Metamorphoses 
eserinde anlatılan Babil aşk öyküsünün kahramanı Pyramus'a gönderme yapar. Bu 
metinlerarasılık onun parodisini de besler. Kendi dönemine dek anıt sayılan eserleri 
alaşağı eder Cervantes. Jale Parla da bu göndermeler aracılığı ile Cervantes'in 
parodisini yaptığı edebiyat türlerine değinmiştir: 

“Marcela ve Gruistomo'nun öyküsünde pastoral romansın, Gines de 
Pasamonte'de bitmemiş kitabında pikareskin, Münasebetsiz Meraklının Hikayesi'nde 
Rönesans ibret öykülerinin, Dorotea'nın serüveninde Bizans romanının, Esirin 
Hikayesi'nde doğu öykülerinin, Sancho'nun ruhlardan korkarak geçirdiği gecede halk 
mizahının, Sancho'nun yöneticiliğe savunduğu serüvende adil yönetim risalelerinin, 
yönetimi sırasında Sancho'ya oynanan oyunlarda karnaval mizahının, Montesinos 
mağarasına inişte epik Yer altı yolculuğunun, Dulcinea del Tobosso övgülerinde 
ruhani aşkın, Katedral Üyesiyle Sohbet'te çağın edebiyat  anlayışının...düz ya da alaylı 
parodileri yapılır” (PARLA, 2008:12). 

Burada görüldüğü gibi Cervantes adeta kendi döneminden, modernizm sonrası 
edebiyatının bir tartışması olan üslupların ölüşünü, hayatta olduğu gibi, edebiyatta da 
kesin bir doğru ve yöntem tespit edilemeyeceğini kabul etmiş gibidir. Bu 
çokkatmanlılık içinde Cervantes'in getirdiği bir diğer yenilik, yazar olarak okurla 
konuşması ve öykünün içinden kendisine göndermeler yapmasıdır. Roman boyunca 
satır aralarından kendi deyişi ile Don Quijote'nin üvey babası olarak ortaya çıkar ve 
okuyucuyla arkadaşı gibi, doğrudan konuşur ya da birinci cildin son bölümünde 
olduğu gibi kendisi hakkında otobiyografik göndermeler yapar: Handa tüm karakterler 
toplanmıştır, Hancı da bir roman hayranıdır. Okuduğu kitaplardan biri de arkadaşı 
Cervantes'in kitabıdır; kitabı yenilik bakımından fena sayılmaz; ancak başlangıçta 
kendine koyduğu hedefe ulaşamamıştır. İkinci cildin başında da (iki cildin yazımı 
arasında on yıl vardır) Don Quijote ve Sancho Panza yazarın (Cervantes'in) verdiği 
araya itiraz eder, onu çekiştirirler. Bu da bir üstkurmaca ögesi olarak karşımıza çıkar.  

Cervantes metinlerarası ilişkiler kurduğu kadar, aslında dönemine de sıkı sıkıya 
bağlıdır. Yukarıda değindiğim gibi, çağında hüküm süren sanat anlayışının 
tartışmasını yaptığı kadar Rönesans'ın bir diğer sorusu olan “siyasi etkinlik mi 
düşünürlük mü?” tartışmasını da romanında barındırır. Don Quijote, maceraları 
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boyunca Altın Çağ'ı yeniden kurma idealinin peşindedir, ancak bu amaç için seçtiği 
araç doğru mudur? Bu tartışma aynı zamanda yine Rönesans'ta da tartışılagelen 
idealizm-realizm karşıtlığını beraberinde getirir. İdealler gerçeklikten kopuk olabilir 
mi? Don Quijote'nun sonu bunun cevabını verecektir; ancak bu cevabı veren 
Cervantes değildir; çünkü o mutlak doğrunun olamayacağını her fırsatta vurgular ve 
tek merkezi değil, çeşitliliği savunduğundan da çağının marijinalidir. 

Dönemindeki egemen tartışmalarına değinmesi dışında Don Quijote'yi 
yerelleştiren başka ögeler de vardır. Örneğin Cervantes, yaşadığı dönemde üç kral (I. 
Carlos, II. Felipe ve III. Philip) görmüştür. Sosyolojik açıdan bakıldığında İspanya'nın 
Altın Çağı'nı yakalamasından güç alan bu erk sahibi kişilerin, yeniden kilise etrafında 
örgütlenen bir devlet kurmak gibi donkişotça bir idealleri olduğunu görüyoruz. Edebi 
türler kadar, bu tarihin de parodisini yapmıştır Cervantes. 

Peki bunca yerellikle örülmesine karşın Don Quijote'yi onlarca farklı dile 
çevrilecek, bir o kadar farklı sanat eserine konu yapacak nitelikler neydi? Yukarıda 
değinilenler, romanın daha çok biçimsel özellikleridir. Bu roman tabii ki biçimsel 
bakımından kendisinden sonraki edebiyat eserlerini etkilemiştir, hala etkileri 
sürmektedir; ancak ona diğer tüm sanatlararası niteliğini veren içeriğidir. İçeriğindeki 
iyilik mi özgürlük mü/idealizm mi realizm mi gibi sorular, eşitlik ve adalet 
tartışmaları, iktidar ile muhalefetin ve halkın buluşması, bu romanın düşünsel 
boyutunu da doruğa ulaştırarak, evrensel kılmaktadır. Bu bağlamda Lunaçarski, 
Ostarek ve Şensoy'un Don Quijote romanının yeniden okunmasını ve yorumlanmasını 
nasıl yaptıkları incelenebilir.  

II. Don Quijote Romanının Tiyatro Uyarlamaları 

Uyarlama; alıntı, kolaj, pastiş ya da parodi gibi metinlerarası yöntemleri içinde 
barındırır. Bu kapsamda her uyarlama, yeniden okuma sonucu doğan bir yaratıdır. Her 
metin yorumla yeniden yaratılır. Don Quijote'nin zengin içeriği, yorumlama için 
oldukça açık yapıdadır. Çoğaltılmaya başlandığı ilk günlerden itibaren yoğun bir ilgi 
ile karşılaşan romanın ikinci cildi Cervantes tarafından yazılmadan dahi, başka 
yazarlar bu ikinci cildi kaleme almışlardır. Günümüzde Don Quijote'nin yeniden 
yazımı halen sürmektedir. Bu yeniden yazım eseri kendi koşulları içinde ele alarak 
farklı bir yorumlama, eseri kaldığı yerden sürdürme ya da eserde arka planda kalmış 
herhangi bir temayı, düşünceyi öne çıkarmak şeklinde kendini gösterebilir 

A. Lunaçarski Don Kişot'a Özgürlüğünü Veriyor 

1875 yılında Ukrayna'da doğan Anatoli Vasilieviç Lunaçarski, Sovyetler 
Birliği'nin kültür yaşamındaki önemli isimlerindendir. 1917'de Ekim Devrimi'nin 
zaferinin ardından Lenin başkanlığında kurulan “Halk Komiserleri Konseyi”nde 
eğitim işleri görevi Lunaçarski'ye verilmiş ve bu tarihten 1929 yılına kadar sürdürdüğü 
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bu görev, ona “Halk Eğitim Komiseri” ünvanını kazandırmıştır. Akademiler de dahil 
olmak üzere tüm eğitim kurumları, siyasi aydınlatma çalışmaları, basın yayın organları 
ile sanat ve edebiyat çalışmaları bu komiserliğe bağlı olarak yürütülmüştür. Bu 
niteliklerinden ötürü Lunaçarski'nin sanatta ve edebiyatta yöntem göstermek için 
yazdığı çok sayıda makalesi bulunmaktadır.  

Bu çalışmalarından yola çıkarak Lunaçarski'nin sanatı sanat değil, toplum için, 
bir devrim aracı olarak kullanmak istediği söylenebilir. Toplumsal/sosyalist 
gerçekçiliği savunmasına karşın, sanatçıların belirli bir kalıba sokulmasına karşı 
çıkmış, onlara verilecek tam bir serbestliği savunmuştur. Sosyalizmin kapitalizmle 
mücadelesini bir kültür mücadelesi olarak ele alan Lunaçarski, sosyal demokrasiyi de 
sadece bir parti değil, tam aksine esas olarak büyük bir kültür hareketi olarak görür 
(LUNAÇARSKİ, 1982). 

Lunaçarski, Don Quijote romanını, Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot 
adı ile oyunlaştırmıştır. Mançalı Don Kişot ile Sanço devrim ortamına girmişlerdir. 
Aziz Çalışlar'ın önsözde belirttiğine göre Cervantes'in feodalizmden kapitalizme geçiş 
çağının Don Kişot'una karşılık Lunaçarski, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağının 
Don Kişot'unu yaratmıştır. Ancak Don Kişot'un donkişotluğu; yani romantik idealist 
içine sıkışıp çağına uzak kalması bakidir. 

Lunaçarski, yaptığı yeniden okumada Dük'e karşı ayaklanan haydutları kullanır. 
İspanya'ya cumhuriyeti getirmek ülküsündeki bu haydutlar, halkı kışkırttıkları 
gerekçesi ile esir alınmışlardır ve henüz ilk sahnede Don Kişot kendisini feda ederek 
(esirlerin serbest bırakılmaları için askerlerden dayak yemeyi göze alarak) onları 
kurtarır. Ancak şimdi de Don Kişot ile Sanço esir konumuna gelmiştir. Dük'ün 
sarayına giderler ve donkişotluğun ayaklar altına alındığı o meşhur sahne yeniden 
üretilir. Murzio, Dük ve Düşes bir kumpas kurarak Don Kişot'un 'kendine şövalye'liği 
ile eğlenirler. Sonunda dükalıkta hapsedilen Don Kişot'u ilk sahnede karşımıza çıkan 
devrimci haydutlar kurtarır. Ancak Don Kişot'un idealize ettiği dünya, bu 
cumhuriyetçilerin dünyası da değildir. Burada Vermillon, Don Balthasar ve Drigo, 
Don Kişot'u iyi niyetle karşılarlar; ancak aralarında geçen tartışma, Lunaçarski'nin 
vermek istediği mesajı da taşır: 

Don Kişot: ...Madem işe başladınız, doğru devam ettirin. Eski dünyanın insanı 
ezmesine karşı yeni dünyaya şefkati getirin. Hapishaneleriniz sizden başka türlü 
düşünenlerle dolu. (...) Şimdi ezenler siz, ezilenler ötekiler oldu; ben size karşı çıkmak 
zorundayım. 

Drigo: Evet, zorbayız. Evet, diktatörlük istiyoruz. Görüyor musunuz şu kılıcı? 
Asilzadelerin elindekilerle aynı. Ama, bu özgürlüğe hizmet ediyor, öbürü ise köleliğe. 
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Biz şimdi ezenleriz ama, kısa bir süre için. (...)Dünyada artık ezilenler kalmasın diye 
ezmemiz gerekiyor (LUNAÇARKİ, 1990:62-63). 

Lunaçarski, donkişotluğu eleştirmesine karşın, oyunda her üç kutup arasında, 
eşit mesafede durmuştur. Finalde haydutlar devrim sona erinceye kadar Don Kişot'u 
evine yollayana kadar nerede durduğu anlaşılamaz. Dük ve Düşes Don Kişot ile alay 
ederlerken bu devrimcilerin ona acısalar da ciddiye almaları yine Lunaçarski'nin 
dünya görüşünü desteklemekle birlikte, romandan alıntılanmıştır.  

Romanda da Dük ve Düşes'in şatosunda, sırf soyluların can sıkıntıları geçsin 
diye aşağılayıcı oyunlar hazırlanır. Don Quijote'nin şövalyelik ahlakı, Dük ile Düşes'in 
oyuncağı haline gelir. Lunaçarski'nin oyunu, bu bölüm üzerine kurulmuştur. 
Haydutların da eklenmesi ile temel tartışma “iyilik mi özgürlük mü?”dür. Don Kişot 
tüm saflığı ile iyi bir insandır; ancak özgür değildir. Oyunda hem haydutlar hem dük 
hem de Don Kişot tarafından sıkça anılan bir deyiş vardır; amaç, aracı doğrular. Don 
Kişot bireysel iyiliğini toplumsal iyiliğe dönüştürmeyi de başaramamıştır. Onu 
anlayacak toplumu yaratacak olanlar devrimci haydutlardır. Özgürlüğe giden yolda, 
bir süre esareti kullanmak zorunda olduklarını savunurlar. Don Kişot dükalığın ya da 
cumhuriyetin hayatını nasıl etkileyeceğini göremez; o sadece tek tek kişileri algılar ve 
onların özgürlükleri için savaşır. Ancak toplumsal boyuttan yoksun bireyci görüşü, 
onu çağına ayak uyduramayan bir konuma hapseder. Lunaçarski sonsözde buna sosyal 
körlük der. Don Kişot idealist ülkülerini gerçekleştirmek isterken, iki ateş arasında 
kalmıştır. 

Lunaçarski'nin oldukça yalın bir anlatım içeren bu oyunu, sanat ve dünya 
görüşünü onaylar. Don Kişot yalnızca basit şeylere aklı eren biridir; Lunaçarski ve 
onun gibiler ise bu Don Kişotlar'ı özgür bir ortam içinde gönlünce yaşamasını 
sağlayacak ortamı hazırlayacaklardır. Lunaçarski bunu göstermekte karşıt düşünceleri 
de konuşturur: 

Don Kişot: Ben tek tek haksızlıkları dünya yüzünden kaldırmak için yola 
çıktıydım, sizse her şeyi değiştirmek istiyorsunuz. Belki de asıl donkişotluk 
budur?(LUNAÇARSKİ, 1990:61) 

Sanço ile Don Kişot'un ilişkisi yine romandaki gibidir. Yiyecek, içecekle 
kandırılabilen Sanço yapılan devrim sonucunda efendiliğin kalktığını söylese de yine 
Don Kişot'un yanından ayrılamaz. Oyunun finali de romanınki ile aynıdır: Sanço ile 
Don Kişot birlikte, köylerine dönerler. 

Oyunda da romanda olduğu gibi Don Kişot'un kitap okuma sevdasına sıklıkla 
vurgu yapılır. Yine oyuna göre de bu hayalperesti delilik sınırına getiren, kitaplara 
kendisini kaptırmasıdır. Lunaçarski romandaki malzemeyi çetrefilli hale getirmeden, 
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kendi idealini ve devrim ülküsünü anlatmak üzere kullanmıştır. Don Quijote 
romanının siyasi bir yeniden üretimini yapmıştır. 

B. Hans Ostarek'in Don Kişot'a Vefası 

Ostarek’in 1985 yılında kaleme aldığı Don Kişot'un Maceralarının Dostları 
Tarafından Temsili oyunu, Don Kişot'un cenaze töreninin ardından düzenlenen 
yemekte, serüvenlerinin arkadaşlarınca yansılanmasını ele alır. Yani oyunun şimdiki 
zamanı, romanın sonrasında gelişen olaylardır; kullanılan oyun içinde oyun tekniğinde 
ise romana dönüşler yapılır.  

Oyun kişileri Sancho Panza, Meyhaneci Juan, Don Kişot'un Yeğeni, Kahyası ve 
Berber Nicholas'tır. Gömme töreni ile birlikte duygulanan Sancho ve Yeğen, bir 
'tiyatro' oynayarak Don Kişot'la yaşadıklarını yansılamak üzere diğerlerini ikna ederek 
oyuna katar. Romanda Don Quijote'nin evinde yaşayan kahya kadın, yeğeni ve Sancho 
doğrudan oyuna alınmıştır; Berber ve Meyhaneci de romanda var olan tiplerdir; ancak 
oyunda Don Kişot'un arkadaşları olarak daha etkin bir konuma yükselmişlerdir. 

Yansılanan ilk macera, Mambrin'in miğferidir. Bu bölüm romandan alınmıştır. 
Gördüğü her şeyi büyük bir kolaylıkla, çılgınca şövalyeliklerine ve halet olası 
hayallerine uyarlayan (CERVANTES, 2008:172). Don Kişot, yağmurda ıslanmamak 
için kafasına tasını geçiren berberi, altın bir miğfer ve şövalye olarak görmüştür. 
Berber'in miğferi alınarak bu serüven yansılanır. Yine sonraki serüven, Don Kişot'un 
yeldeğirmenlerini dev olarak görüp onlara savaş açması da romandan bir alıntıdır. Don 
Kişot, başarısızlığının nedenini aşksızlığa bağlayınca yine romandaki gibi kendisine 
hayali bir aşkı, Dulcinea'yı yaratır ve onu bulmak üzere yola çıkar. Büyücülere olan 
inancı, Dük ve Düşes'in oyunu, Sancho'nun valiliği ve sona ermesi, Gümüş Ay 
Şövalyesi ve köye dönüş serüvenleri yine romandan yapılan aktarmalardır. 

Ostarek, Doğu Almanya'da Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde yaşayan bir 
yazardı ve Don Kişot'un Maceralarının Dostları Tarafından Temsili oyununun 
yazıldığı esnada ülkesi bu ayrımın içindeydi. Doğu Almanya, Sovyetlerin 
tekelindeyken Batı'ya kaçışı engellemek için mayın tarlaları, köpekli askerler, 
gözetleme kuleleri kurulmuştu. Ostarek böyle sınırlar içinde yaşamıştır. Bu nedenle 
olacak romandan ya da ele aldığımız diğer oyundan farklı olarak burada Don Kişot'un 
'deli'liğine ve diğer açmazlarına daha az vurgu yapılmıştır. Öne çıkarılan, Don 
Kişot'un bugünün Demir Çağ'ına karşılık geçmişin Altın Çağ'ına duyduğu özlemdir. 
Oyunun yazıldığı dönemden bakınca Demir Çağı'nın bu soğukluğu daha iyi açığa 
çıkmaktadır.  

Don Kişot'un Maceralarının Dostları Tarafından Temsili oyunu, 
yanılsamaları ile seyirlik bir üslup sergilemektedir. Oyunda Don Kişot'un özel hayatı, 
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arkadaşları kurgulanmış; ancak maceraları roman ekseninde ele alınmıştır. 
Vurgulanmak istenen 'barış'tır: 

Don Kişot: Altın çağ... Bugün herkesin ağzını sulandıran, peşinde koşturduğu 
altın yüzünden değil. Ozamanlar insanlar “benim” ve “senin” sözcüklerini 
bilmedikleri için altın çağ. Her şeyin herkese ait olduğu o çok eski çağ.(...) Kimse 
kimseyi kıskanmadığı için duvarlar, kaleler yoktu. Kimden neyi koruyacaksınız?(...) 
Herkesin kanunlara gönül rızası ile uyduğu yerde ceza da gerekmez, mahkeme de 
(OSTAREK, b.t.:41). 

Ostarek'in Don Kişot'u şövalye olmaya belki de en yakın olanıdır. Ancak ne 
yazık ki o da artık ölüdür. 

C. Ferhan Şensoy'un Uzun Donlu Kişot'u  

Ferhan Şensoy'un 2004 yılında kaleme aldığı Uzun Donlu Kişot oyunu, 
yazarlık anlayışını ideal biçimde yanıstır. Şensoy sözcük oyunları, yerelleştirme, 
gönderme gibi sıkça kullandığı yöntemleri bu oyunda da kullanır. 

Ön oyunda Geleneksel Tiyatromuzun gölge oyununu kullanan Şensoy'un Uzun 
Donlu Kişot'u belinde kılıç değil cep telefonu taşır; Sancho ise at niyetine gidonsuz bir 
bisiklet taşımaktadır. Aranjuez Dağları'ndan Trabzon'a Dürdane'yi (Dulcinea) aramaya 
gelirler. Baz istasyonlarına, SSK'ya, Cemuzanabildiğinkadaruzan Bankası'na, 
vergilere, kredi kartlarına savaş açmışlardır. Don Kişot'un Sancho'ya vaadi gibi Uzun 
Donlu Kişot da Sanço'suna bir vaad verir: onu Trabzon İmparatoru yapacaklardır. 
Zorlu bir yolculuğun ardından vardıkları Trabzon'da halkı kentin bağımsızlığını ilan 
etmek üzere ikna ederler. Uzun Donlu Kişot'un hayali kahramanlıkları, kitaplara 
düşkünlüğü, Dürdane'ye duyduğu aşk, Don Quijote romanının parodisini içerir. 
Şensoy, bu romanla metinlerarası ilişki kurma yöntemini parodi ile gerçekleştirir. 
Parodi oyunsal ya da yergisel bir işlevle bir kuralı çiğneme biçimidir. Şensoy'un bu 
biçimsel ögeyi kullanma amacı yergiden çok yeni bir oyun üretmektir. Edebiyat 
dünyası açısından bakıldığında soylu bir metni sıradan bir yerelliğe indirgemiş olsa da 
yaptığı diğer göndergelerle (savaş açılan şeyler, Atatürk'ün söylevlerine karşılık 
“Tarihi Trabzon Söylevi”, Uzun Donlu Kişot'un Düğünü ve Yaylaya Çıkış sahneleri, 
aşiret kurallarınca boşanma hakkı tanınmaması vb) malzemeyi yerelleştirerek iletisini 
başka bir boyuta taşımıştır. Parodinin özü, bir taklit işlemidir. Nitekim Şensoy da 
Uzun Donlu Kişot'ta (gönderge metin) Don Quijote'nin (ana metin) taklidini 
yaptırmıştır. Aynı yapıyı fakat farklı işlevler için kullanmıştır. Ayaklanarak yaylaya 
çıkan köylüleri asker abluka altına almış, sonunda köylüler Uzun Donlu Kişot'un deli 
olduğunu anlayarak 'dava'larından vazgeçmişlerdir. Oyun bir mahkeme sahnesi ile 
sonlanırken Özgürlüğüne Kavuşturulan Don Kişot oyununda da yer alan final 
repliği yinelenir: “Tanrı hala insanoğluyla ilgileniyorsa bize yardım etsin”. Şensoy, 
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yerel bir eleştiri/taşlama yapmak amacı ile evrensel Don Quijote malzemesini 
kullanmıştır. 

III. Sonuç 

Don Kişot, tüm yorumlamalarında kendi gözünde trajik, başkalarının gözünde 
komik olan bir kahramandır. Don Quijote romanı, sosyalist devrimci Lunaçarski'nin 
elinde siyasi bir anlama, iki duvar arasında kalan Ostarek'in elinde altın çağa duyulan 
çaresiz özleme, yerel bir taşlama yapmayı amaçlayan Şensoy'da ise yanlış anlamalarla, 
göndermelerle yerel bir malzemeye dönüşmüştür. Tüm bu yorumlar anametin 
ekseninde, içinden bir ayrıntıyı alıp başat hale getirerek, kaldığı yerden devam 
ettirerek ve yeniden yorumlayarak oluşturulmuştur.  

Cervantes'in eseri ancak günümüz yazınında adı konulabilmiş biçimsel ve 
içeriksel ögelerle doludur. Diğer yandan yine günümüz yazınında öne çıkan, okuru 
etkin hale getirmek ilkesini de yerine getirmiştir. Roman boyunca edebiyat, genelde 
sanat-özelde tiyatro, ideal düzen, hayalcilik, şövalyecilik ruhu, aşk, ideal sistem, 
özgürlük, eşitlik, ezen-ezilen ilişkisi üzerine yapılan tartışmalar, metni içeriksel 
bakımdan da çokkatmanlı kılmaktadır. Don Quijote romanı, sanki konu edindiği 
hayali büyücüler tarafından üstün bir etkililikle efsunlanmıştır. Sayısız esere ilham 
vermesine karşın, bu süreç bitmeyecek gibi görünmektedir. Don Quijote romanı 
günümüzde, hala yeniden üretilmektedir. 

Ele aldığımız oyunlarda vurgulanan ortak sahne Don Kişot'un Dük ve Düşes'in 
eline düşerek, onların oyuncağı konumuna gelmesidir. Bu bölüm Don Kişot'un 
kahramanlığı yanında haksızlığa uğratanların acımasızlığını görmek bakımında 
yetkindir. Diğer yandan her üç oyunda Don Kişot'a o anki ruh haline göre “kederli 
şövalye” gibi lakaplar takılır. Altın Çağ tiyatrosunda da kahramanların yüz ve beden 
anlatımı, içinde bulundukları ruh durumu ve yaşamakta oldukları olaya göre 
değişmekteydi. Yine bu oyunlarda Don Kişot ile Sancho'nun ilişkileri romandaki ile 
sabittir, herhangi bir büyük değişim/dönüşüme uğramaz. Don Quijote romanında 
ayrılamayan ve yeniden üretilmelerinde dahi sabit kalan diğer bir öge de nükte altına 
gizlenmiş ince alay ve eleştirel öğelerdir. Ele aldığımız üç oyunda da kendi günlerine 
eleştirel bir yaklaşım görünmektedir. 

Cervantes'in dili kullanmasındaki yetkinliğinden ötürü İspanyolca Cervantes'in 
dili olarak da anılmaktadır. Öyle ki hemen tüm Avrupa dillerine donkişotluk deyimi 
yerleşmiştir. Oxford sözlüğünde yüce bir coşku ile hayali idealler kovalamak olarak 
anılan Kişotçuluk, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde ise gereği yokken kahramanlığa 
kalkışmak durumu olarak yer alıyor.  

Ancak donkişotluk ruhu, Lunaçarski tarafından eleştirilmiş olsa da, ezen ve 
ezilenler olduğu sürece ezenlerden bir basamak altta, ezilenlerden bir basamak üstte 
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daima var olacaktır. Bu, Don Quijote'ye ölümsüzlüğünü veren temellerden biridir. 
Cervantes'in asırlar önce gördüğü dünya, bugün de egemenliğini sürdürmektedir. 
Dolayısıyla Cervantes de bugünün yazarı olarak varlığını sürdürmektedir. 
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ÖZET 

Farklı coğrafyalarda gelişmiş olan İspanya ve Osmanlı İmparatoluklarının yükseliş ve çöküş 
dönemlerinin aynı zaman dilimine denk düşmesinden dolayı, bu süreçlerde iki ülkede benzer 
sosyokültürel özellikler gözlenir. 1839 yılında Tanzimat Fermanı’nın okunmasıyla Osmanlı 
Modernizm ile tanışır, öte yandan Modernizm’in İspanya’ya girişi 1892 yılında Nikaragualı 
şair Ruben Darío’nun ülkeye gelişiyle gerçekleşir. İspanya’nın Latin Amerika’daki son 
sömürgelerini kaybettiği yıldan adını alan 98 Kuşağı yazarları, edebiyat alanında önemli 
değişimlerin yaşanmasına sebep olmakla birlikte yeni akımların gelişmesine de öncülük 
ederler. Aynı şekilde Tanzimat Fermanı’yla gelen yenilikler de Osmanlı’da edebiyat alanında 
önemli değişikliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu çalışmada 19. yüzyılın sonlarında, iki 
farklı coğrafyada edebiyat alanında görülen benzerliklerin ve farklılıkların izlerini sürerek, iki 
ülkenin siyasal benzerlikleriyle beraber edebiyat alanında da birbiriyle örtüşen özellikler 
gösterip göstermediği araştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Tanzimat, 98 Kuşağı, İspanya, Osmanlı İmparatorluğu, Edebiyat 

LITERATURE AT THE END OF THE 19th CENTURY SPAIN AND 
TURKEY: GENERATION OF 98 AND TANZIMAT 

ABSTRACT 

Developed in different regions, Spanish and Ottoman Empires’ periods of rise and fall 
correspond to the same time period. Accordingly, the two countries have shown similar 
sociocultural characteristics during this period. Modernism that emerged in the 19th century, 
started with the Tanzimat Edict in 1839 in the Ottoman Empire. Spanish Modernism took place 
in 1892 with Nicaraguan poet Ruben Dario. In the 19th century, a group of writers known as 
the Generation of 98, taking its name from the Spain’s last colonial war in Latin America, is 
considered the most important element in the arts of the century in Spain. Likewise, reforms of 
the Tanzimat Edict caused the blossom of significant changes in literature in the Ottoman 
Empire. In this study, the similarities and differences in the literature of these two countries 
will be argued. 

Keywords: Tanzimat, Generation of 98, Spain, Ottoman Empire, Literature 

Yükseliş dönemleri aynı zaman dilimine denk düşen İspanya ve Osmanlı 
İmparatorlukları, 16. yüzyılda hem siyasi hem de dini liderler olarak öne çıkarlar. 
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Katolik Hıristiyan İspanya İmparatorluğu, Türk/İslam tehdidine karşı Hıristiyan 
Avrupa’nın güvencesi ve savunucusudur. Ancak, sonraki yüzyıllar ne İspanya için ne 
de Osmanlı için siyasi istikrar, askeri başarı ve ekonomik refah getirmez. 19. Yüzyıla 
gelindiğinde çağın romantik ideallerinden beslenen liberallerin ve sanayi devriminin 
ardından sayıları gittikçe artan işçi kitlelerinin hak ve özgürlükler mücadelesiyle bir 
yeniden yapılanma (Işık 1991:135) çağı bütün Avrupa’yı etkisi altına alır. 

1. Sosyokültürel Açıdan İspanya ve Türkiye  

Osmanlı’da Modernizmin başlangıcı kabul edilen Tanzimat Fermanı 1839 
yılında okunur. Aslında Osmanlı’da değişim rüzgârı Tanzimat’ın ilanından önce 
esmeye başlar. 1826 yılında dönemin padişahı II. Mahmud Yeniçeri Ocağını kaldırır. 
Ocağın kaldırılması hukuki ve bürokratik düzenin işleyişinde bazı değişiklikleri 
zorunlu kılar: Kadı artık bu ocaktan yardım alamıyordu. Bu arada Evkaf-ı Hümayun 
Nezareti kurulmuş ve o zamana değin ocağın yönetiminde olan vakıflar bu nezarete 
bağlanmıştı. Nezaretin bir diğer işlevi de Yeniçerilerle işbirliği yapan ilmiye sınıfının 
yetkilerini kısmaktı. Böylece zamanla kadıların kent yönetimi işlevleri ortadan kalktı. 
Sonunda da önemi azalan İstanbul kadısının sadrazamlıkla ilgisi kesilerek 
şeyhülislamlığa bağlandı (İnalcık - Seyitdanoğlu 2006: 382). 

19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu gerileme döneminden çöküş 
dönemine geçmişti. İmparatorluğun elinde eski geniş topraklarından yalnızca 
Makedonya, Girit, Suriye ve Libya kalmıştı. Benzer şekilde İspanya 
İmparatorluğu’nun da sömürgelerinden yalnızca Porto Riko, Küba ve Filipinler 
kalmıştı.  

İspanya ve Osmanlı İmparatorlukları 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Avrupa’da esen modernleşme rüzgârından ekonomik açıdan da etkilenmeye başlar. 
Osmanlı İmparatorluğu'nda 1863’ten başlayarak bankalar kurulmaya başlandı. 
Fransız-İngiliz sermayesiyle kurulan Osmanlı Bankası aynı zamanda Merkez Bankası 
görevini de yerine getiriyordu. İspanya’da Banco de España ve Sociedad Crédito 
Mobiliario Español kısa bir süre önce 1856’da kurulmuşlardı (Asuero 2006: 270). 
Uzun zamandır ekonomik istikrarsızlıklarla mücadele eden iki devlet için, bu 
bankaların kurulması ekonomik yapının sağlamlaştırılmasına yönelik adımlardır.  

Modernleşme hareketinin sadece siyaset ya da ekonomiyle sınırlı kalması 
düşünülemezdi. 19. yüzyılda idari modernleşme kaçınılmaz olarak hukuki, kültürel, 
siyasal ve sosyal değişimleri de birlikte getirdi (Asuero 2006: 160). Tanzimat 
döneminin yöneticileri yakın tarihin en becerikli, yaratıcı kadrolarıydı; bürokrasinin 
içinde yetişip yükselen devlet memurlarıydı (Fernández Lanza 2006: 89). Bu nedenle, 
dönemin aydınları modernleşmenin sadece tepeden olamayacağı, en alttan üste doğru 
bir yön izlemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bunu sağlamanın en kolay yolu ise 
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mevcut eğitimde değişiklik yapmaktı. Modernleşme eğitime yansıdıkça medrese 
çevresi ve ilmiye sınıfı bunun dışında kalıyor ve devlet ve toplum hayatındaki eski 
egemen rolünü kaybetmeye başlıyordu (Toledo 2006: 27). 

Sosyal hayatta da değişiklikler söz konusuydu. Kadının sosyal hayattaki yeri de 
Tanzimat döneminde belirginleşmeye başlar. Tanzimat dönemi, ferdin hayat ve kazanç 
güvenliğini sağlamaya yönelik hareketler ve yasama girişimleriyle başladı. Rejimdeki 
Avrupalılaşma (kanun devleti olma hareketi) kurumlara, oradan eğitime ve düşünceye 
yansıdı. Türk toplum hayatına kadın girdi. 19. Yüzyılın sonunda muallime hanım Türk 
toplum hayatında da yerini almıştı (Ortaylı 2000: 26). 

Ancak sosyal yaşamdaki tek yenilik kadının konumuyla sınırlı kalmaz, kişisel 
hak ve özgürlükler de önem kazanır: Tanzimat dönemi tebanın hakları konusunda üç 
aşamada önemli bir başlangıç sayılmalıdır: Köleliğin kaldırılması, müslim- 
gayrimüslim tebanın arasında eşitlik sağlamak ve yönetilenlerin can, mal güvenliği ve 
haysiyetinin korunması çabaları (Ortaylı 2000: 92). 

Osmanlı toplumu da, kültürü de bu modernleşmeye ayak uydurur. Tanzimat 
hareketi, Osmanlı aile yapısının gündelik hayattta dışa açılmasını başlatmış, bu süreç 
boyunca her aile üyesi kendi kültür kodu içinde değişime uğrayan bir yaşam üslubu 
geliştirmiştir (İnalcık – Seyitdanlıoğlu 2006: 412). Tanzimat dönemindeki kültürel 
açılımla ortaya çıkan yeni aydın grubunun üyeleri arasında üst snıftan kadınlara da 
rastlanmaktadır. Cevdet Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım, Şair Nigar Hanım bu tip 
aydınların prototipidir (Ortaylı 2000: 251). 

Bununla beraber bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu çalkantılar yaşamaktaydı. 
Gerek ekonomik gerek siyasi yönden istikrarsızlık gün geçtikçe büyümekteydi. 1876 
yılında İspanya ile aynı yıl Osmanlı İmparatorluğu’nda da Anayasa kabul edildi, aynı 
yıl Sultan Abdülaziz tahttan indirilip yerine Sultan V. Murad ve ardından kardeşi 
Abdülhamid tahta çıkarıldı.   

19. yüzyıl İspanyası ise liberaller ve muhafazakârlar arasındaki taht kavgası 
sebebiyle neredeyse kırk yıl süren bir iç karışıklık ve Karlist Savaşlar olarak anılan bir 
iç savaş dönemine sahne oldu. Her ne kadar zaman zaman savaşa ara verilse de savaş 
hali 19. yüzyıl boyunca devam etti.  

Bu nedenle 19. yüzyılın ikinci yarısında İspanya’nın durumu son derece 
karışıktı. O dönemde tahtta olan II. Isabel 1868 yılında Revolución Gloriosa adı 
verilen bir hareketle tahttan indirildi. Bunun üzerine, İspanyollar tahtı Amadeo de 
Saboya’ya teklif ettiler. Ama beklenmedik kısmetin hevesiyle Madrid’e gelen yeni kral 
İspanya’nın ne denli kargaşalı, İspanyolların ne denli çetin huylu olduklarını görünce, 
Engels’in deyişiyle “Tarihin greve giden ilk kralı oldu”, o dikenli tahta oturmaktan 
vazgeçti (Işık 1991: 139).Cumhuriyetin ilanından yaklaşık bir yıl sonra, 1874 yılında 
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XII. Alfonso tahta çıktı ve 1876 Anayasasının kabulüyle şiddetlenen Karlist Savaşın 
sona ermesini sağladı.  

XVII. Alfonso’nun ardından 1886 yılında tahta oğlu XVIII. Alfonso çıktı. Bu 
dönemde İspanya daha sakin ve istikrarlı bir durumdaydı. 1898 yılında son 
sömürgelerinin bağımsızlıklarını ilan etmesiyle İspanya’da imparatorluk devri 
kapanmış oldu. İspanya artık ekonomik istikrara kavuşmaya çalışan bir ülke haline 
geldi. Bu nedenle 1898 yılı İspanya için imparatorlukla bağlarını koparmak ve yeni 
ufuklara yelken açmak anlamını taşır: Huzursuzluk, kin ve endişe dönemi. Çetin ve 
uzun, açık ufuklu bir görev. 98 karmaşası tembel İspanya’nın vücudunda ölümcül bir 
yara gibidir. Ve ardından bir yeniden doğuş, tıpkı bir Zümrüdüanka kuşu gibi, 
aydınlığa bürünmüş olarak kendi küllerinden doğar ve anlamlı bir isim alır: 98 
Kuşağı (Terrero – Regla 2004: 309). 

İspanya’nın Avrupa devletlerinden geri kalması yeni önlemler alınmasına neden 
oldu ve bunlardan belki de en önemlisi eğitim alanındaydı. Yenilenme dönemi 
İspanya’sında eğitimin önemli ve ayrı bir yeri olmuş, Katolik eğitimin yanı sıra liberal 
eğitim aydın bir burjuvazi yetişmesini sağlamıştı (Asuero 2006: 272). 

Daha önce belirtildiği gibi eğitimdeki yenilikler ilerleyen yıllarda meyvelerini 
vermeye başladı. 20. yüzyılın ilk yarısındaki İspanyol ve Osmanlı toplumlarının 
temeli, 19. Yüzyılın son yirmi yılında atıldı diyebiliriz. 20. Yüzyılın ilk yarısına 
damgasını vuran yönetici ve aydın sınıfın kökenleri bu yıllara uzanmaktadır (Asuero 
2006: 272). 

2. Tanzimat Edebiyatı ve 98 Kuşağı Edebiyatı 

Batılı tarzda Türk edebiyatının gelişim sürecinde Avrupa’da Realizm ve 
Modernizm hâkim olmasına karşın Tanzimat dönemi yazarları çoktan etkisini 
kaybetmiş olan Romantizmin etkisi altında kalmışlardı.  

Tanzimat Edebiyatının gelişmesinde en önemli rolü yabancı eserlerden, 
özellikle de Fransız eserlerinden yapılan çeviriler oynadı. Hemen hemen bütün 
Tanzimat yazarları ya Batı eserlerini dilimize çevirdiler ya da bunları okuyup bu 
yazarlara öykündüler.  

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı düşünürü (…) daha demokrat ve özgür bir 
rejim istemektedir; aile toplum hayatı, eğitim ve yönetimde daha özgür, daha 
katılmacı hedefleri vardır. Batı toplumunun kurumları ve yaşamı bu düşünürleri 
etkilemiştir. Ama bunlar ne kadar Batıcıdır, tartışılır… Osmanlı aydını Batı’ya ve Batı 
düşüncesine karşı kuşkucu ve ihtiyatlıdır (Ortaylı 2000: 25). 
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Burada ilave edilmesi gereken önemli bir nokta da Tanzimat dönemi 
yazarlarının, Batı’daki eserleri taklit ederken Türk gelenek ve göreneklerine ve "milli" 
bilince uygun eserler oluşturmalarıdır.   

İspanya’da ise 19. yüzyılın sonunda iki edebi akım hâkimdi: 98 Kuşağı ve 
Modernizm. 98 Kuşağı olarak adlandırılan edebi akım 1898 yılında İspanya’nın büyük 
bir bunalıma girdiği döneme denk geldiği için bu isimle anılır. Çünkü 1898 yılında 
İspanya büyük bir çıkmaza girmiş, son sömürgeleri Küba, Puerto Rico ve Filipinler’i 
kaybederek, ekonomik ve siyasal yönden büyük darbeler almıştı. Bütün bunlar olurken 
ülkenin durumundan kaygı duyan bir grup yazar da “98 Kuşağı” adı verilen yazarlar 
topluluğunu oluşturmuşlardı. 

98 Kuşağı yazarlarının ilk eserleri Realizmin özelliklerini taşısa da sonraları bu 
yazarlar Modernizm akımından etkilendiler. Ancak 98 Kuşağı yazarları Modernizmin 
özelliklerini benimsemeyip, kendilerine has özelliklere yer vererek özlerine dönmeyi 
tercih ettiler. Bu dönemin yazarlarına göre bu öz İspanya tarihinde, geleneklerinde ve 
kültüründe aranmalıydı.   

Tanzimattan önceki Osmanlı’da sahne sanatları Ortaoyunu ve Karagöz 
oyunlarıdır. Ancak bu oyunlar Batılı anlamdaki tiyatrodan uzaktır.29 

Gerçek anlamda ilk Türk oyunu İbrahim Şinasi Efendi’nin 1859’da 
Dolmabahçe Saray tiyatrosu için yazdığı Şair Evlenmesi olmuştur (And 1999: 
20) Şair Evlenmesi Tercümanı Ahval’de tefrika edilmiş, sonra kitap halinde de 
basılmıştır (Dilmen 1942: 20). 

Tanzimat dönemi yazarlarının savundukları toplumsal fayda tiyatroda da 
kendini göstermiştir. Toplumsal fayda konusuna önem veren Namık Kemal için bu 
yarar ahlak ve terbiyesinden, toplumdaki büyük sosyal ve toplumsal hareketlere kadar 
uzanan yapıcı etkilere sahiptir (Önertoy 1981: 58). 

Osmanlının roman ile tanışması Telemaque’in çevrilmesiyle olmuştur. Bu 
eserin ardından ikinci çeviri Victor Hugo’nun Sefiller adlı romanınınbir özeti olan 
Mağdur’un Hikâyesi’dir. Türk edebiyatında ilk roman denemesi Ta’aşşuk-ı Tal’at ve 
Fıtnat adlı bir aşk romanıdır. Bu romanı Ahmed Midhat Efendi’nin Hasan Mellah 
isimli romanı izler. Ahmed Midhat Efendi eserlerinde toplumsal fayda gayesi 
gütmektedir. Ahmed Midhat’ın seçtiği konular, genellikle “kölelik sorunu, 
batılılaşma, toplumun verdiği yanlış değer yargıları” üzerine kurulmuştur (Parlatır 
2006: 17).  

Berna Moran, ilk romancılarımız olan Şemsettin Sami, Ahmet Mithat, Namık 
Kemal ve Samipaşazade Sezai’nin eserlerinin meddah ya da âşık hikâyelerinden 

29 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nihal Türkmen, Orta Oyunu, MEB Yayınları, İstanbul, 1991. 
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geldiğini belirtir. Moran, âşık hikâyelerinin, romans grubuna girdiğine dikkat çeker ve 
bu hikâyelerin olay örgüsü kalıbının romans kalıbına uyduğunu söyler. Buna göre 
hikâyenin dört ana bölümü bulunur: 1) Genç kız ile erkeğin arasında aşkın doğuşu. 2) 
Sevgililerin ayrı düşürülmesi. 3) Sevgililerin birbirlerine kavuşabilmek uğruna 
verdikleri savaşım. 4) Evlilik ya da ölümle bitiş (Moran 1987: 29). 

Gelişmekte olan Türk romanının önceliği didaktik olmaktır. Eser okuyucuya 
birtakım konularda bilgi vermeli hatta kimi zaman da okuyucunun ders çıkarmasını 
sağlamalıdır. Tanzimat devri Türk edebiyatının 19. Yüzyıl dünya edebiyatı içinde 
seçkin bir yeri olamaz; bu edebiyat bizi yansıttığı için analizi gereken bir konu, bir 
sorundur. Biçim yönünden bu edebiyat ağır bir evrim geçirdiği halde, içerik yönünden 
ani bir nitelik değişmesi geçirir. N. Kemal, Ahmet Midhat, Mehmet Murat, Şinasi; 
roman, tiyatro ve şiir dalında halk öğretmenliği yapmaktadırlar (Ortaylı 2000: 257). 

Tanzimat dönemi romanlarında Realist eserler de dikkat çeker. Gerçeği nesnel 
bir şekilde anlatan bu roman türünün öncüsü Nabizade Nazım'dır. Ancak edebiyatta 
yaygın olan akım yine Romantik akımdır.  

Tanzimat yazarları,(…) romanlarının konularını yerli hayattan, toplumu 
rahatsız eden temel sorunlardan ve değişmeye başlayan hayat tarzından 
seçtiler. Esaret / kölelik, kaç-göç, görmeden evlenme, alafrangalık, kadınların 
eğitimi, macera/avantür, hürriyet, mirasyedilik, sefahat hayatı devrin 
romanlarında işlenen temaların başlıcalarıdır (Kolcu 2005: 92). 

Tanzimat şiiri de yavaş yavaş Divan şiirinden farklılık göstermeye başlar. 
Şiirdeki değişikliklerin öncüleri ise Şinasi ve Namık Kemal'dir. Divan şiiri içerikten 
ziyade vezine önem verir. Ancak Batılılaşma ile birlikte şiiri, şiir yapan şeyin içerik ve 
söyleyiş olduğu gerçeği anlaşılmaya başlanmıştır (Önertoy 1981: 24). 

Tanzimat edebiyatının Romantizimin etkisinde kaldığı belirtilmişti. Bu 
etkilerden en göze çarpanlarından biri doğaya önem verilmesidir. Doğanın bütün 
güzelliklerin anası olduğu kabul edildiği için Tanzimat edebiyatında doğa tasvirlerine 
yer verilmiştir.  

Tanzimat edebiyatında iki dönemden söz konusudur. Bunların ilki 1860- 1875 
yılları arasındaki İlk Kuşak, ikincisi ise 1875- 1895 yılları arasındaki İkinci Kuşaktır.  
İlk kuşak toplumun yararını ön planda tutarken ikinci kuşakta bireysellik ağır 
basmıştır. Yüzyılın sonlarına doğru verilen eserlerde Realist akımın izleri dikkat 
çeker.  

Tanzimat döneminde edebiyat dilinde sadeleşmeye gidilmesi de önemli kabul 
edilir. Daha önceleri cümleler uzun ve ağdalı bir dille yazılırken, Tanzimat Edebiyatı 
ile dile sadelik gelmiştir. Daha kısa ifadelere yer veren sade bir dil kullanılır. 
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Edebiyatın gelişmesinde bu sadeleşmenin rolü büyüktür. Eserler yavaş yavaş halkın 
algı ve kültür düzeyine inmeye başlar. 

Şinasi tarafından sadeleştirilen ve halkın seviyesine inen dil, daha sonraları 
Namık Kemal'in sanatsal bir dil kullanmasıyla değişiklik gösterir. Tanzimat Edebiyatı 
ile dile getirilen yeniliklerden biri de noktalama işaretlerinin kullanılmaya 
başlanmasıdır. Bu yenilik sayesinde uzun cümleler kullanıldığında bile cümleler 
anlaşılır bir hal alır. Bunlarla beraber Tanzimat döneminde biri sanatlı, diğeri sade 
olmak üzere iki yazı dili ortaya çıkar (Önertoy 1981: 50). 

Kısaca belirtmek gerekirse, Tanzimat edebiyatının asıl amacı edebiyatta yenilik 
ve halkın düzeyine inmektir. Tanzimat yazarları halkın ahlak düzeyini ve kültür 
seviyesini edebiyat aracılığıyla yükseltmeyi amaçlarlar. Bu nedenle dil sadeleşirken, 
noktalama işaretleri kullanılmaya başlanır. Eserlerde konu önem kazanır, toplumsal 
kaygı eserlerin çıkış noktasını oluşturur.  

İspanya'ya da ise, ülkenin zayıflamasının ve İspanyol İmparatorluğu’nun son 
sömürgelerinin kaybedilmesinin yarattığı hayalkırıklığı, 98 Kuşağı yazarlarını 
derinden etkilediği söylenebilir. İspanya’nın eski güçlü, istikrarlı ve sakin dönemine 
dönmesini isteyen bu yazarlar, bu amaca yönelik eserler verirler.  

Dönem yazarları İspanya’nın yaşadığı sorunları irdeleyerek, bu sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla denemeler ve eleştiriler kaleme alırlar. İspanya’da sevdikleri, hayran 
oldukları, eleştirdikleri yönleri bularak ülkenin özüne ulaşmayı amaçlarlar.  

Ülkelerine çok bağlı olan bu dönem yazarları eserlerinde büyük şehirlerden 
ziyade kırsal alanlara yer verirler: giderek birbirlerine benzeyen büyük kentler 
İspanyol geleneğini yansıtamaz. Her biri farklı yöreden de olsa, bu yazarları en çok 
etkileyen manzara ise Kastilya bölgesinin kırlarıdır.   

Dönemin yazarları eserlerinde kendi bakış açılarını ustalıkla yansıtırlar. Bu 
sebeple dönemin en önemli özelliklerinden birisi de öznelliktir. Yazarlar, İspanya 
gerçekliği ile ilgili kişisel kaygılarını ve isteklerini dile getirirler (Canpolat 1987: 19). 

Edebi ifadelerde aşırılık da bu dönemin önemli özelliklerinden biridir. Ancak bu 
sanat için sanat anlayışından ziyade, sanata duyulan hayranlığın bir ifadesidir.  

İspanya’nın içinde bulunduğu duruma aydınların tepkisi oldukça sertti. Bu 
bilinçle oluşan “98 Kuşağı” yazarları yapıtlarında devlet adamlarını 
eleştirerek bazı değerlendirmeler yapma gereği duymuşlardı. “98 Kuşağı” 
yazarlarının ortak amacı kendine özgü değerlerini ve ruhunu yitirmeden 
yepyeni bir İspanya yaratmaktı (Toledo 1996: 8).  

98 Kuşağı yazarları, İspanya’nın tarihsel, sosyal ve kültürel sorunlarının 
incelemiş, İspanyanın ve İspanyolluğun kökenini bulmak için tarihi ve milli efsaneleri 
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araştırmışlardır. Romancılara göre, milli köken halkın içindedir ve gerçek tarih de 
insanların hayat öykülerinin içinde barınır. Dönemin yazarlarından Baroja için roman 
içinde yaşadığı toplumun, gözlemlediği insanların öyküsüdür ve her şeyden önce kendi 
yaşamının duygularının düşüncelerinin öyküsüdür (Canpolat 1987: 36). 

Dönemin ünlü yazarları Unamuno, Baroja ve Azorín sayesinde roman türü 
oldukça gelişir. Yeni bir dil ve üslupla kaleme alınan eserlerde karışık karakterler, 
psikolojik incelemeler ve varoluşçu kaygılar ön plana çıkar.  

Sonuç olarak hem Tanzimat dönemi hem de 98 Kuşağı yazarları var olan edebi 
geleneğe yenilik getirme arzusundadırlar. Kendilerinden önceki dönemin üslubunda ve 
dilinde değişikliğe giderek, daha önceleri var olan estetik kaygıların farklılaşmasına 
katkı sağlamışlardır. İçerik kaygısı, biçim kaygısının önüne geçerken, sanatsal ifadeye 
verilen önem artar. Her iki dönem yazarları da içeriği sağlam olmayan bir eserin 
biçiminin iyi olmasının tek başına yeterli olmayacağı görüşündedirler. Yenilikler 
sadece estetik, biçimsel ya da içerik kaygılarıyla sınırlı kalmaz, her iki dönemde de 
yazarların edebi türlerde de yeniliğe gittiklerine tanık oluruz. Tanzimat yazarları da, 
98 Kuşağı yazarları gibi düzyazıda, özellikle deneme türündeki eserleriyle dikkat 
çekerler. Bununla beraber Tiyatro da önceki dönemlerin tiyatrosundan farklılaşarak 
yeni bir çehre kazanır.  

Gerek çevirilerle, gerekse orijinal dilden okumalarla yazarların hayatına giren 
Fransız edebiyatında öykünülen yazarlar, toplum yapısı, kentleşme, sanat dünyası iki 
dönem yazarları için "ideal" kavramının karşılığıdır. Bu durumda, Fransız Devrimi'nin 
ardından ülkenin aydınlanması ve git gide artan entelektüel havanın etkisi büyüktür. 
Her iki dönem yazarları da kendi ülkeleri için de benzer bir aydınlanmanın arzusu 
içindedirler. Yine de dönem yazarları için Fransa'ya duyulan bu ilgi, taklitten ziyade 
hayranlıktan kaynaklanır. Taklit edilen eserler dahi, ülkelerin milli değerlerine uygun 
bir şekilde kaleme alınır. Yazarlar, tarihin tozlu sayfalarında kaybolan  o ihtişam dolu 
günlere dönmenin yolunun kendi özlerine, kendi topraklarına dönmek ve halka 
yakınlaşarak onu uyandırıp eğitmek olduğu fikrindedirler. Batılılaşma ya da 
Avrupalılaşma toplumun her katmanına nüfuz eden, siyaset ve sanat topluluklarının 
ilerleme için gerekli gördüğü bir hedeftir. İki ülke aydınları da geri kalmış toplumdan 
dert yanarken, edebiyat aracılığıyla toplumu eğitmek için çaba harcar. Ancak 
Tanzimat yazarlarının didaktik bir üslupla açık bir şekilde eserleri aracılığıyla halka 
ders verirken, 98 Kuşağı yazarları alınması gereken dersleri metnin içine örtülü olarak 
yerleştirirler.  

Tanzimat yazarları gibi 98 Kuşağı yazarları da geri kalmış toplumu ve halkın 
yaşam tarzını eleştirel bir şekilde ele alırlar. Bu eleştiriler kimi zaman büyük kentlerde 
suni hayatlar yaşayan insanlara ya da içinde yaşadıkları toplumun kendine has 
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özelliklerine yönelir. Modernizmin bu ülkelerdeki etkisi sonucu şekillenen bu iki 
akım, toplumsal yapıya, geleneklere ve dini farklılıklara göre değişiklik 
göstermelerine rağmen birbirlerine yaklaşırlar. Aynı zaman dilimi içerisinde benzer 
buhranları yaşayan her iki toplumun aydınları milli bilincin edebiyatta yer verilmesi 
gereken önemli bir unsur olduğunu ileri sürmüş ve içinde bulunulan buhrandan 
kurtulmanın yolunu özlerinde aramışlardır.   
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ÖZET 

Tarihsel süreç içinde yaşamı anlamlandırmak için ortaya çıkan bir sistem olarak kültür, 
toplumun ve bireyin yaşamını düzenleyen bir kurumdur. Bu kurumun, kuşaktan kuşağa 
aktarılmasında en önemli araçlardan birisi de şüphesiz dildir. Dolayısıyla dil, bir toplumun 
kültür kodlarını barındıran, bu kodları koruyan ve sonraki kuşaklara aktaran bir araç 
konumundadır. Bilinç ve dilsel bilinç ise, nesnel bir toplumsal gerçeklik haline dönüşmüş bir 
nesne ya da olgunun zihin ve somut dil arasındaki ilişkisini gösterir. Dilin bu özelliği, kültür 
araştırmalarında dile yönelmenin önemini gösterir. Dilde var olan kültürel kodların ortaya 
çıkarılması için çağrışım sözlükleri güvenilir bir kaynaktır. Geçmişi XIX. yüzyılın sonlarına 
dayanan çağrışım deneyleri, temelinde insan zihnindeki çağrışım ilişkilerini kullanarak bireyin 
dilsel bilincini ortaya koymayı amaçlayan çalışmalardır. Ülkemizde çok fazla örneği olmayan 
çağrışım deneyleri ve çağrışım sözlüğü çalışmalarına, Rusya’da 1960’lı yıllardan itibaren 
büyük önem verilmiştir. Rusya’daki bu kapsamlı çalışmalarla, dilsel bilincin ortaya konması 
amaçlanmıştır. Biz bu çalışmamızda, Türkiye’deki ve Rusya’daki çağrışım sözlükleri 
aracılığıyla, iki toplumun dilsel bilincinde bir takım zaman kavramlarının yansımasını 
karşılatırdık. 

Anahtar Kelimeler:Kültür, Dilselbilinç, Çağrışım, Kültürelkodlar, Zaman. 

A COMPARATIVE APPROACH TO TIME CONCEPT IN TURKISH AND 
RUSSIAN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS 

ABSTRACT 

The culture, as a system that appears to make sense of life in the historical process, is an 
organization, regulating the life of society and the individual. There is no doubt that one of the 
most important tools for the transfer from generation to generation of this system is languages. 
Thus, language is a tool, involving and protecting the cultural codes of society, and transferring 
them to the next generations. The linguistic consciousness shows the relation of a thing or a 
fact, transformed into an objective social reality, with concrete language. This characteristicof 
the language indicates the importance of tendency to language in culture studies. Association 
dictionaries are reliable sources to find out cultural codes, existing in language. Association 
dictionaries, dating back to the end of XIX century, are studies, aiming to reveal the linguistic 
consciousness of an individual, using association relations in human mind. Russia has paid 
great attention into association experiments and association dictionary studies, which don’t 
have many examples in our country, since 1960’s. It is aimed in these extensive studies in 
Russia to reveal linguistic consciousness. In this study, certain time concepts, existing in two 
societies’ linguistic consciousness, are comparatively held through association dictionaries in 
Russia and Turkey. Concepts such as hour, month, year are compared through interpretation of 
association dictionaries; differences and similarities in approaches of two cultures to time 
concepts are shown, and differences in linguistic consciousness are interpreted according to the 
data, obtained from association experiments. 
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Türk ve Rus Dil Bilincinde Zaman Konusuna Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım 

Dilin, insanı ve insan zihninin derinliklerini açıklayabileceği ile ilgili düşünceler 
birçok bilim adamı tarafından dile getirilmiştir. Dili, iletişimi sağlayan göstergeler 
sistemi olarak tanımlayan yaklaşım artık çok eskilerde kalmıştır. Dili, onu konuşan 
insanın ruhsal dünyasından ve insanı saran toplumsal yapıdan ayrı düşünmek artık 
olanaksızdır. Dil sistemi içerisinde yer alan ses, biçim, kelime ve cümle sistemlerinin 
incelenmesi bir yana, günümüzde dili, dilbilim ile farklı bilimlerin birlikte 
incelemesinin doğru olduğu düşüncesi ağırlıklı olarak taraftar bulmaktadır. Bunun 
sonucunda dil ve kültür etkileşimini inceleyen kültürdilbilim, metin türlerini 
barındırdığı dilsel olgular bağlamında inceleyen metindilbilim ve dil ile düşüncenin 
ilişkisini, dil edinimi ve yitimi ile ilgili süreçlerle dilin kullanımı sırasındaki zihinsel 
süreçleri inceleyen ruhdilbilim gibi birçok melez bilim dalının ortaya çıktığı 
görülmektedir. 

Farklı bilimler arasındaki söz konusu ortak yaklaşımların en açık biçimde 
görüldüğü yerlerden biri de Rusya olmuştur. Rusya’da 20. Yüzyılın başlarından 
itibaren ünlü Alman düşünür Wilhelm vonHumboldt’un (1767-1835) düşüncenin 
göstergeler sayesinde dil aracılığıyla meydana gelebileceği, düşünce ve sözcükler 
arasındaki ilişki ile insanın yaşadığı çevreyle olan bağlantısının yine dil aracılığıyla 
ortaya konulabileceği hakkındaki görüşleri (Humboldt, 1984: 300-307) Rus bilim 
adamlarını derinden etkilemiştir. Bunun sonucunda Humboldt’un düşünceleri 
temelinde Rus ruhdilbilim ekolu ortaya çıkmıştır.  

Humboldt’un görüşlerine dayanarak, kelimelerin düşüncenin somutlaşmış hali 
olan göstergeler olduğunu söyleyebiliriz. Dil, insan zihninde soyut halde duran 
düşünceleri kelimeler sayesinde insanoğlunun anlayabileceği biçimde 
somutlaştırmaktadır. Bilindiği gibi göstergelerin bir biçim bir de anlam yönü vardır. 
Bu ikisi sayesinde insan, zihnindeki düşünceleri muhatabına iletebilmektedir. 
Sevginin, nefretin, sevincin, kederin, dostluk ve düşmanlığın ifade edilebilmesinin en 
temel yolu dildir. Bu açıdan dil ve düşünce arasındaki ilişki beyaz bir kâğıdın iki yüzü 
gibidir. Dil ve düşünceyi birbirinden farklı ancak birbirinden ayrılmaz insana özgü iki 
mükemmel düzen olarak ele almamız gerekmektedir.Dil ve düşünce ilişkisini 
açıklarken bilim adamları farklı düşünceler ileri sürerler. Düşüncenin dilden bağımsız 
olduğunu kabul edenler, dilin düşünceyi etkilediğini savunanlar ve dil ve düşüncenin 
birbirini etkilediği görüşünü taşıyanlar vardır. (Cüceloğlu 2011: 214). Dil ve düşünce 
arasında devamlı surette bir etkileşim olduğu açıktır. Bir toplumda meydana gelen her 
türlü düşünsel gelişme dilde yansımasını hemen bulmaktadır. 20. yüzyılın ortalarında 
ortaya çıkan ruhdilbilim sayesinde dil ve düşünce araştırmalarına yeni bir boyut 
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getirilmiş olur. Rus ruhdilbilimciler, düşüncenin dile yansımasını gözlemlemek üzere 
araştırmalar yaparlar. 

Sadece insana özgü bir yetenek olan dil yetisi, yine sadece insana özgü olan akıl 
ile sıkı sıkıya bağlıdır. İnsanın düşüncelerini dile getirmesi, iletişim kurabimesi için 
başlıca gerekliliktir. İnsanı meydana getiren maddi ya da ruhsal, işitsel ya da görsel 
tüm katmanlar dil aracılığıyla açıklanır. Düşüncelerin gerçekleşme ortamı dildir. Bu 
yüzden dil olmadan akıldan söz edilemez. Diğer yandan ünlü Rus bilim adamı İ. 
Boduen  deCortenay’ın da belirttiği gibi “dil düşüncenin yüksek sesli ifadesi ya da 
düşüncelerin sesler yoluyla dışavurumudur. (Courtenay 1963: 71). Diğer gösterge 
türlerinin aksine dil göstergeleri çift eklemlilik özelliğine sahiptir. Böylece sınırlı 
sayıda ses birimleri, sonsuz sayıda anlamlı dilsel ifade sunar. Çift eklemlilik, 
düşüncenin ifade edilmesi noktasında dili çok önemli bir konuma getirmektedir. Dil 
göstergeleri, düşüncenin ifadesinin tek yolu değildir ama en açık ve en doğru yoludur.  

Her insan düşüncesini ifade ederken yaşına, bulunduğu çevreye, sosyal 
konumuna ve hatta bağlama göre farklı yöntemler seçer. Bu durum, kişinin bireysel 
özelliklerinden kaynaklanan ve onun dünyayı algılayış biçimiyle ve kişisel yetenek ve 
zekâsıyla bire bir ilişkilidir. Kişinin ait olduğu sosyal bağlara göre kendini ifade etme 
şekli belirlenmektedir. Bu duruma diğer tarafından bakarsak toplum, içerisinde 
yaşayan insanların düşünce yapılarını şekillendirir diyebiliriz. Bu noktada en başta 
belirttiğimiz dilin insanı ve insan zihninin derinliklerini açıklayabileceği görüşünü bir 
basamak daha ileriye taşıyarak şu soruyu sormalıyız: Dil bir bireyin düşüncelerini 
yansıttığı gibi bir kültürü ya da başka bir ifade ile o kültürün düşünce yapısını da 
yansıtabilir mi?  

Kültür kelimesi dilimize Batı dillerinden gelmektedir. Kelime anlamı olarak 
tarım,sürmek ve ekip biçmek gibi anlamlara gelir. Türkçe ekin sözcüğü, kültür kavramı 
için önerilen karşılıklardan biridir (Günay 2016: 25). Diğer yandan ünlü Türk 
düşünürü Ziya Gökalp, kültür kavramına karşılamak için hars kelimesini 
kullanmaktadır. Gökalp’e göre hars, medeniyet kavramının aksine milli özellikler 
taşımaktadır. Kültür bir milletin dini, ahlaki, hukuki, akli, estetik, lisanî, iktisadî ve 
fennî hayatlarının uyumlu bir bütünüdür (Gökalp, 2001: 30). 

Yukarıdaki tanımlar ışığında kültür kavramının içerisine, insanoğlunun elinin 
ulaştığı ve doğadaki haline müdahale ederek kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği 
her şey girer diyebiliriz. Bu bağlamda, gelenek ve görenekler, hukuk kuralları, sanat, 
edebiyat, el sanatları, batıl inançlar, mimari yapılar, teknoloji ve daha nice kurum ve 
yapı, kısaca insan elinin değdiği her şey kültür kavramı içerisine dâhil edilmektedir. 
Kültürel özellikler, toplumdan topluma farklılık gösterirler. Örneğin Türk ve Rus 
düğün gelenekleri incelendiğinde farklılıklar ve benzerlikler gözlemlenebilecektir. 
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İstanbul, Paris ya da Tokyo sokaklarında gezen birisi, bu şehirlerdeki mimari 
özelliklerin birbiriyle açık bir şekilde farklılıklar gösterdiğini anlayacaktır. Onları 
birbirinden farklı kılan, Türk, Fransız ve Japon düşünce yapılarının mimari yapıya 
yansımasıdır. Bu durumu tanımlamak için biz sıkça “Türk kültürünün bir göstergesi”, 
“İtalyan kültürünün bir göstergesi” gibi ifadeler kullanırız. Burada gösterge sözcüğü 
ile ifade edilen söz konusu mimari yapının bir dış bir de içyapısının varlığıdır. Daha 
açık ifade etmek gerekirse, söz konusu kültürel özelliklerin tümü dilsel göstergelere 
benzerler. Onların da aynı dilsel göstergelerde olduğu gibi bir biçim bir de kavram 
yönü olduğu açıktır. Bir mimari yapıda biçim yönü ile kastedilen yapının dış 
görüntüsüdür. Kavram yönü ise o mimari eserin ortaya çıkmasına neden olan düşünsel 
alt yapıyı (zevkler, coğrafi konum, ihtiyaçlar, din vb.) anlatır. 

Dilsel göstergelerin barındırdığı kavram yönü, bireyin ya da toplumun düşünce 
yapısını yansıtan yönüdür. Dil de bir kültür ögesi olarak diğer kültürel ögeler gibi ait 
olduğu toplumun düşünce yapısını ortaya koymaktadır. Bununla ilgili olarak Doğan 
Günay, (Günay 2016: 30) “Dil bir dünya görüşünü yansıtır. Bu da bir bakıma 
kültürdür. Dilin var olması için kültürün olmasına, kültürün de aktarılması için dile 
gereksinimi vardır. Bizi ilgilendirdiği şekliyle dil, kültürü en iyi yansıtan topluma ait 
dizgelerden birisidir” demekte, dil ile kültür arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır.  Bu 
bakımdan dil ile kültürün birbirinden ayrılması imkânsız görünmektedir.  

W. von Humboldt, dillerin farklılığını gösterirken, “halkın ruhu” kavramını 
ortaya atmaktadır. Humboldt, halkın dili halkın ruhudur ve halkın ruhu onun dilidir, 
şeklinde ifade ettiği toplum ve dil ilişkisinin ne surette bir araya geldiğini 
sorgulamamaktadır. Ona göre önemli olan, halkın ruhsal gücünde diller arasındaki 
farklılıkları belirleyen gerçek prensipleri ve gerçek ayırt edici özelliği görebilmektir 
(Humboldt 1984: 68). Humboldt’undüşüncelerinden hareket eden Rus 
ruhdilbilimciler, halkın genel bilincinin dile yansıması olarak tanımlanabilecek dilsel 
bilincin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara yaparlar. 1960’lı yıllardan 
başlayarakruhdilbilimciler, Rus halkının dilsel bilincini, halkın dünyaya bakış açısını 
belirlemek adına incelemeler yaptılar. Rus bilim adamlarına göre bireysel dilsel 
bilinçten çok toplumsal dilsel bilinci incelemek gereklidir. Çünkü Rus ruhdilbilim 
kuramının temelinde, insanın dili çevresinden öğrendiği, dile bireysel olarak çok az 
şey kattığı, bireyin toplumun bilincini değil toplumun dilsel bilincinin bireyin dilsel 
bilincini şekillendirdiği düşünceleri yatmaktadır.  

Dilsel bilinç (yazıkovoyesoznaniye) terimiyle, milli dillerin kelime, kelime 
grupları ve cümlelerle ifade edilen düşünsel faaliyetlerin sonuçları, tanımlanması zor 
olan fenomenlerifade edilmektedir. Geniş anlamda ise bu terim, insanın dil faaliyeti 
sürecini sağlayan ruhsal mekanizmaları içerir (Ovçinnikova, 2008). Dilsel bilinç, 
bireylerin kavradıkları dış dünyayı dilin olanaklarını kullanarak ifade etmeleridir. Bir 
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topluma ait olan birey, toplumsal özellikleri de dili ile yansıtır. Toplumun dilsel 
bilincini dışa vurmanın, toplumun düşünce yapısının ortaya çıkarılmasının en kolay ve 
doğru yolu çağrışım deneyleridir. 

Çağrışım deneylerinin temelinde, insan zihnindeki kelimelerin birbirinden 
bağımsız olarak bulunmadıkları düşüncesi yatmaktadır. Buna göre kelimeler, bir takım 
ilişkiler çerçevesinde zihinde birbirleriyle bağlantılı haldedirler. Bu yüzden sokakta 
gördüğümüz beyaz bir kedi çocukluk yıllarını çağrıştırdığı gibi duyduğumuz bazı 
kelimeler de başka kelimeleri çağrıştırmaktadır. Zihindeki bu çağrışım mekanizmasını 
ortaya çıkarmayı amaç edinen ilk çağrışım deneyleri 19. Yüzyılın sonlarında 
ruhbilimcilere gerçekleştirilir. Bu deneylerin amacı, bireylerin ruhsal sorunlarını tespit 
etmektir.  

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında, dilsel bilincin çözümlenmesi ve böylece bireyin 
verdiği yanıtların genel yanıtlarla karşılaştırılması için çağrışım normları oluşturulur. 
Çağrışım normlarını ilk kez ortaya koyan Amerikalı ruhbilimciler Grace Helen Kent 
ve AaronJoshuaRosanoff’un birlikte hazırladıkları “A Study of Association in 
Insanity” adlı çalışmadan (Kent ve Rosanoff, 1910) sonra, söz konusu çağrışım 
deneyini temel alan birçok çalışma yapılır. 1950 ve 1970’li yıllarda dünya genelinde 
400’den fazla çağrışım normları toplanması çalışmasının yapıldığını, onlarca dilde 60 
kadar çağrışım normu sözlüğünün hazırlandığını görmekteyiz (Goroşko, 2001: 91).  

Rusya’da çağrışım deneylerinin ilki 1977 yılında A.A. Leontyev tarafından 
gerçekleştirilmiştir. “Rus Dilinin Çağrışım Normları Sözlüğü” (Slovarassotsiativnıh 
norm russkogoyazıka-SANRYA) adlı çalışmada 196 uyarıcı kelime vardır. Bu ilk 
sözlükten sonra Rusya’da gerçekleştirilen önemli çalışmalar şunlardır. 

1. “Rusça Çağrışım Sözlüğü” (Russkiassotsiativnıyslovar-RAS). Sözlük, 1988-
1997 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkar. Eser, bir milyondan fazla 
çağrışım, 6 bin uyarıcı sözcük ve 11 bin katılımcıdan 100 bin tepki sözcük 
içermektedir. 

2. “Slav Dilleri Çağrışım Sözlüğü” (Slavyanskiassotsiativnıyslovar) Rusça, 
Belorusça, Bulgarca ve Ukraynaca dillerinde 1998-1999 yıllarında hazırlanan “Slav 
Dilleri Çağrışım Sözlüğü” iki bölümden oluşmaktadır: Uyarıcıdan tepkiye ve tepkiden 
uyarıcıya. Sözlük, 2004 yılında kitap haline getirilmiştir. Bu çalışma, 112 uyarıcı 
sözcüğe verilen 66 bin çağrışımı içermektedir. 

Ülkemizde çağrışım deneylerinin sayısı ve hacmi, Batıdaki ve Rusya’dakilere 
kıyasla oldukça yetersiz kalmaktadır. Ülkemizde “Türkçenin Kelime Normları: 600 
Türkçe Kelimenin İmgelem, Somutluk, Sıklık Değerleri ve Çağrışım Setleri” adlı 
çalışma bu alanda hazırlanmış ilk eserdir. Bellek, öğrenme dil psikolojisi gibi birçok 
alanda çalışan araştırmacılar için bu çalışma önemli bir kaynaktır (Tekcan-Göz 2005). 
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Konuyla ilgili diğer bir çalışma ise AleksandrKalyuta tarafından hazırlana “Türk Dili 
Çağrışım Normları Sözlüğü” adlı eserdir (Kalyuta 2014). Bu çalışmada, yüz altmış 
uyarı kelimeye verilen yanıtların yanı sıra ruhdilbilim ve çağrışım deneylerinin 
ruhdilbilimde kullanımı hakkında detaylı bilgiler mevcuttur. 

Konuyla ilgili ülkemizde yapılan iki doktora tezi bulunmaktadır. Bunlardan ilki 
Gülcan Çolak tarafından hazırlanan “Türkçedeki Temel Kelimelerin Cinsiyetlere Göre 
Çağrışım Setleri” adlı çalışmadır (Çolak 2008). Bu çalışmada 207 uyarıcı sözcüğün 
kullanıldığı çalışmada 600 katılımcıdan elde edilen veriler yorumlanarak cinsiyete 
göre görülen farklılıklar belirlenmiştir. Son çalışma 2015 yılında bizim 
tamamladığımız tezdir. Bu çalışmada da 192 uyarıcı kelime vardır (Yapıcı, 2015). 

Serbest çağrışım yoluyla katılımcılara söylenen uyarıcı kelimelere verdikleri 
sözel tepkilerin kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilen çağrışım deneyleri, basit ama 
dilsel bilincin ortaya çıkarılmasında oldukça etkili bir tekniktir. Elde edilen 
çağrışımlar, uyarıcı kelimenin çağrışım alanını meydana getirmektedir. Böylece 
kelimelerin zihinde hangi bağlarla bir arada durduğu gözlemlenebilmektedir. Bu 
bağlar, bireyin içerisinde bulunduğu toplumun kültürünü ortaya çıkarmaktadır.  

SONUÇ 
Çalışmamızda yukarıda adı geçen Rusça ve Türkçe çağrışım sözlüklerinden 

“zaman” ile ilgili kelimelerden elde edilen verileri karşılaştırdık. Bu kelimeler zaman, 
gün, ay, saat, kış gibi belli bir zaman dilimini ifade eden kelimelerdir. Dilimize 
Arapçadan geçen zaman, “bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte 
olduğu süre, vakit” anlamına gelir. Zaman kavrayışı, kültürel, toplumsal ve dini 
özelliklere göre farklılık gösterir. İnanç ve mantık, manevi ve maddi değerler, nesnel 
ve öznel yaklaşım, aktiflik ve pasiflik gibi karşıtlıkların her ikisine bağlı olarak 
değişen zaman kavrayışı, hem kuramsal alanda hem de uygulamalı alanda özel bir 
önem kazanmaktadır. Zaman konusu, felsefecilerden fizikçilere, ilahiyatçılardan 
edebiyatçılara birçok bilim insanının özel bir inceleme alanıdır. Bununla birlikte bizim 
bu çalışmada göstermek istediğimiz, zamanla ilgili sözcüklerin Türk ve Rus dilsel 
bilincinde ne tür çağrışımlara yol açtığını gözlemlemekti. Söz konusu çağrışım 
deneyleri, bize her iki kültür arasındaki farkları olduğu kadar benzerlikleri de 
göstermiştir. Örneğin pazartesi günü her iki kültür için de zor bir günü ifade ederken, 
tarih sözcüğü Türk katılımcılara Osmanlı Devleti’ni Rus katılımcılara ise henüz izleri 
halkın üzerinde taze bir şekilde duran Sovyet Komünist Partisi’ni çağrıştırmaktadır. 
Böylece dil ve kültür arasındaki sıkı bağlar bir kez daha çağrışım deneyi aracılığıyla 
gözler önüne serilmiştir. Çağrışım sözlüklerinin, geniş katılımlı çağrışım deneylerinin 
dilsel bilinci ve kültürel özellikleri ortaya koymada ne derece önemli olduğu açıkça 
görülmektedir. 
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Çalışmamızın bundan sonraki kısmında Rusça ve Türkçe çağrışım 
sözlüklerindeki verilerden yararlanılarak zaman ifade eden kelimelerin bir 
karşılaştırması verilmiştir. Önce hangi sözlüklerden yararlanıldığı, sonrasında ise 
madde başlıklarına göre verilen yanıtların sıralaması sunulmuştur. Uyarıcı kelimelere 
verilen Rusça yanıtlar, 1-2-3 şeklinde en çok verilen yanıttan en aza doğru 
sıralanmıştır. Türkçe çağrışım sözlükleriyle ilgili olarak, olabildiğince çok yanıtın 
burada sergilenmesine çaba gösterilmiştir. 
SANRYA- Rus Dilinin Çağrışım Normları Sözlüğü 
RAS- Rusça Çağrışım Sözlüğü 
SAS- Slav Dilleri Çağrışım Sözlüğü 
A.T/İ.G - Ali İ. Tekcan/İlyas Göz- Türkçenin Kelime Normları: 600 Türkçe Kelimenin İmgelem, Somutluk, Sıklık 
Değerleri ve Çağrışım Setleri. 
A.K. - AleksandrKalyuta- Türk Dili Çağrışım Normları Sözlüğü 
F.Y. - Fatih Yapıcı- Rus Ruhdilbilim Kuramları Bağlamında Çağrışım Sözlüğü (Rusça-Türkçe Karşılaştırmalı 
İnceleme) 
 
Zaman-время 
SANRYA -1. Saat (час), 2. Para (деньги), 3. Akıyor (akmak) (бежит (бежать)) 
RAS- 1. Para (деньги), 2. İleri (вперёд), 3. Beklemez (неждёт) 
SAS - 1. Para (деньги), 2. Saat (часы), 3. Akıyor (бежит) 
A.T/İ.G Saat 40, geçici 7, mekan 6, vakit 4, an, dar, gün, hayat … 2. 
A.K. Saat 187, vakit 79, gazete 61, geçmek 57, su 23, değerli 22. 
F.Y. Saat 31; mekan 8;  gazete, hız 6; hayat, su 5; kayıp, nakit 4; 
 
Yıl-год 
SANRYA -1. Ay (месяц), 2. Artık (високосный), 3. Doğum (рождения) 
RAS- 1. Artık (високосный), 2. Doğum (рождения), 3. Yılan (Змей) 
SAS - 1. (), 2. (), 3. () 
A.T/İ.G  -  YOK 
A.K.  -  YOK 
F.Y. sene, zaman 24; yaş 8; ay 7; yaşlanmak 5; ömür 4; 365 gün 3;  
 
Gün-день 
SANRYA -1. Gece (ночь), 2. Kısa (короткий), 3. Açık (ясный) 
RAS- 1. Gece (ночь), 2. Doğumu (рождение), 3. Güneşli (солнечный) 
SAS - 1. Gece (ночь), 2. Güneş (солнце), 3. Güneşli (солнечный) 
AT/İG Güneş 33, gece 11, saat 7, sabah 6, hafta 5, aydınlık, ışık, öğlen, pazartesi 4. 
AK Saat 101, zaman 96, güneş 61, hafta 40, gece 36, Cuma 28.  
F.Y. zaman 13; güneş 10; gece 9; yirmi dört saat 8; ay 7; hafta 5; altın, Cuma, pazartesi, vakit 4; 
 
Tarih-история 
SANRYA -1. Sovyetler Birliği Komünist Partisi (КПСС), 2. SSCB (СССР), 3. Coğrafya (география) 
RAS- 1. (любви), 2. Sovyetler Birliği Komünist Partisi (КПСС), 3. SSCB (СССР) 
SAS - 1. (), 2. (), 3. () 
A.T/İ.G  -  YOK 
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A.K.  -  YOK 
F.Y. geçmiş 24; Osmanlı Devleti 16;zaman 5;savaş 4;  
Cumartesi-суббота 
SANRYA -1. Pazar (воскресенье), 2. Dinlenme (отдых), 3. Tatil (выходной) 
RAS- 1. Tatil (выходной), 2. Pazar (воскресенье), 3. Dinlenme (отдых) 
SAS - 1. (), 2. (), 3. () 
A.T/İ.G  -  YOK 
A.K.  -  YOK 
F.Y. tatil 49;Pazar 9; dinlenmek, hafta sonu,uyku 4; eğlence,yaşasın,yatış 3; 
 
Sabah-утро 
 
SANRYA -1. Akşam (вечер), 2. Erkenden (раннее), 3. Erken (рано) 
RAS- 1. Erkenden (раннее), 2. Sisli (туманное), 3. Akşam (вечер) 
SAS - 1. Akşam (вечер), 2. Erkenden, sisli (раннее, туманное), 3. Gün ağarması (рассвет) 
A.T/İ.G  -  YOK 
A.K.  -  YOK 
F.Y. güneş 15; uyku 12; akşam 11; kahvaltı, uyanmak 9; aydınlık 6; erken 4; okul 3; 
 
Saat-час 
SANRYA -1. Zaman (время), 2. Dakika (минута), 3. Gün (день) 
RAS- 1. Pik (пик), 2. Dakika (минута), 3. Zaman (время) 
SAS - 1. (), 2. (), 3. () 
A.T/İ.G  -  YOK 
AK Zaman 484, vakit 38, dakika 22, ders 21, geçmek 19, yelkovan 17, akrep 12. 
F.Y. zaman 58; kol 6; dakika, tik tak  3; kol saati, vakit, yelkovan 2; 
 
Sonsuzluk-вечность 
SANRYA -1. (), 2. (), 3. () 
RAS- 1. Uzun süre (долго), 2. İleride (впереди), 3. Evren (вселенная) 
SAS - 1. Hayat (жизнь), 2. Sonsuzluk (бесконечность), 3. Zaman, uzay (время, космос) 
A.T/İ.G  -  YOK 
A.K.  -  YOK 
F.Y. ölüm 10; evren 9; ebediyet 8; ahret, uzay 7; &, Allah, ebedi, ışık, özgürlük, ölümsüzlük, yok 2; 
 
Pazartesi-понедельник 
SANRYA -1. (), 2. (), 3. () 
RAS- 1. Zor gün (деньтяжёлый), 2. Salı (вторник), 3. Gün (день) 
SAS - 1. (), 2. (), 3. () 
A.T/İ.G  -  YOK 
A.K.  -  YOK 
F.Y.sendrom 26; okul 11; Salı 8; iğrenç, iş 5; hafta başı 4; depresyon, ilk gün 3;  
 
Bayram-праздник 
SANRYA -1. 1 Mayıs (1мая), 2. Eğlenceli (весёлый), 3. 8 Mart (8 марта) 
RAS- 1. Eğlenceli (весёлый), 2. Yeni yıl (Новыйгод), 3. Şenlik (веселье) 
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SAS - 1. (), 2. (), 3. () 
A.T/İ.G  Şeker 28, tatil 9, neşe, sevinç, seyran 5, eğlence, ramazan 4, hediye, kurban, merasim, ziyaret 3. 
A.K. Şeker 85, tatil 81, sevinç 75. 
F.Y. şeker 11;sevinç 9;Ramazan 8;kurban 7;seyran 6;tatil 5; 23 Nisan, neşe 4; aile, akraba, eğlence, el öpmek, para, 
tören 3; 
 
Ay-Месяц 
SANRYA -YOK 
RAS- 1. Mayıs (май), 2. Yıl (год), 3. Balayı (медовый) 
SAS - 1. YOK 
A.T/İ.G. YOK 
A.K. Gece 122, ışık 100, dolunay 51, yıldız 45, uydu 44, yakamoz 42. 
F.Y. YOK 
 
Kış-Зима 
SANRYA - YOK 
RAS- 1.  Soğuk(sıfat) (холодная), 2. Soğuk (zarf) (холод), 3. Kar (снег) 
SAS - 1. YOK 
A.T/İ.G. YOK 
A.K. Gece 122, ışık 100, dolunay 51, yıldız 45, uydu 44, yakamoz 42. 
F.Y. YOK 
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ABSTRACT 

When the titular character of the play, Hamlet tells Horatio  that “There's a Divinity that shapes 
our ends, Rough-hew them how we will” in  Act 5  Scene 2, there is little  doubt  that  this is  
what Shakespeare believes. It is strictly and philosophically true that there is no such thing as 
chance or accident in Shakespeare’s time; since these words do not signify anything really 
existing, anything that is truly an agent or the cause of any event; but they merely signify man's 
ignorance of the real and immediate cause. Most tragic events turn on most trifling 
circumstances. Poor Desdemona's fate hangs on the accidental dropping of a handkerchief and 
the unhappy death of Romeo and Juliet result on the miscarriage of a letter. The purpose of this 
paper is to grapple  “fate” in Shakespeare’s “Romeo and Juliet” and its counterpart “The 
Butterfly Lovers”, a Chinese legend of a tragic love story of a pair of lovers, Liang Shanbo and 
Zhu Yingtai, whose names form the title of the story which is often abbreviated to “Liang Zhu” 
and of which earliest record is traced back to the Tang dynasty. Despite the plot similarities 
and the theme of young love in the face of adversities, both  narratives   show  differences  in 
terms  of  many themes including  fate. 

Keywords:Tian,Renaissance, Shakespeare, fate, death. 

BUTTERFLY LOVERS AND TIAN 

The title of this old folktale in Chinese is composed of the names of the two 
main characters -- Liang Shanbo (梁山伯 liáng shān bó) and Zhu Yingtai (祝英台zhù 
yīng tái) -- which is often abbreviated to Liang Zhu (梁祝 liáng zhù.) Liang Shanbo 
was a scholar from an ordinary family, while Zhu Yingtai was the only daughter of a 
wealthy family. 

As far as the story and message go, however, the “Butterfly Lovers” bears only 
passing resemblance to “Romeo and Juliet.” While the Chinese tale contains its share 
of young love, it is framed by measured action, propriety, and steadfastness. The duels 
and poisons of Shakespeare’s impulsive romantics have given way to disguises, 
leading metaphors, and unbreakable family arrangements. 

The heroine, a bright young lady called Zhu Yingtai, was her family’s ninth 
child and only daughter. Her elderly father not only raised Zhu with loving kindness, 
but also taught her how to read and write. In addition to the classics, Zhu studied and 
admired great women of China’s past. 

In ancient China, schools did not accept female students. So Zhu disguised 
herself as a boy and left for an academy in the city of Hangzhou, where she could 
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continue her love of learning. At school, Zhu met a boy called Liang Shanbo, whom 
she soon befriended. Becoming sworn brothers, they studied, played, ate, and lived 
together. They composed poems and couplets, and debated history and philosophy. 

Three years went by, and Zhu fell in love with Shanbo, but he never for a 
moment suspected that Yingtai was in fact a beautiful young woman, and one who had 
fallen in love with him. She tried many times to show her affection, but Liang 
misunderstood every time. Finally, it was time for Yingtai to leave the academy. Her 
father had become ill and she was needed at home. To see her off, Shanbo walked 
with Yingtai for 5.5 miles of her journey. The silent walk was heavy with the pain of 
separation. As they neared a stream, Yingtai noticed a pair of mandarin ducks together 
on the water, and threw a branch at them. Watching the startled birds fly off in 
different directions, Zhu broke the silence  by  asking when they part today, who 
knows when they shall meet again? They are just like these ducks, who separate in 
flight. 

To the Chinese, a pair of mandarin ducks represents the love between man and 
woman, and even this final hint had failed to reach his senses. All Yingtai could do 
was beg Liang to visit her someday. The moment of departure finally came; in tears 
they bade each other farewell. Before setting off, she told her secret to the teacher’s 
wife and bade her to inform Liang. Only then did her feelings finally get through to 
him. When Shanbo learned this, he hastily left to propose to Yingtai who was 
celebrated as a woman scholar by the people of her hometown. Her father recovered 
from his illness, and happily informed her of her upcoming marriage to Ma Wencai, 
the gifted and cultured son of a wealthy and powerful provincial governor. 

The Chinese hold that marriage is not simply a union of man and wife, but the 
act of joining two families as one. In this case, the Zhu and Ma families had a history 
of amiable relations, and both were of high social standing. To cancel the engagement 
at this time would be unthinkable. So it was that upon meeting his beloved, Shanbo 
did not receive Yingtai’s hand in marriage. There could be no words; the silence 
between them sounded the crushing denial of his innocent love. Shanbo, who as a man 
of resolution had devoted himself to Yingtai, never recovered. Devastated, he soon fell 
ill and died. Yingtai was torn. In her heart, she was just as devoted to Shanbo as he 
had been to her. As a woman who had given him her love, it would be only right to be 
true to him. But her betrothal to Wencai was a family matter, and one could not simply 
live according to the whims of personal sentiment. 

Finally she agreed to marry Wencai, but only on the condition that the marriage 
procession pass by Shanbo’s grave, and that she be permitted to pray and sacrifice 
before his tomb. After all, she had to stay true to her promise. Through an exchange of 
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letters, Wencai recognized Yingtai as a woman of supreme character. She would not 
give up her love for the late Shanbo, and being himself a man of scholarly calibre, 
Wencai would not fault her for it. 

On the day of the wedding, Yingtai came dressed in white. As the marriage 
procession passed Shanbo’s grave, the weather turned stormy. In the rain, Yingtai 
wept before his tombstone, lamenting that neither in life nor in death was there to be 
union between them. At that moment, thunder and lightning shook the earth, splitting 
open a divide in Shanbo’s gravesite. Yingtai was caught in and fell into the abyss. As 
the two families struggled to rescue their daughter, the weather suddenly lit up. Two 
large and colorful butterflies, fluttered out of the tomb. In dreamlike splendor the pair 
danced and weaved higher and higher into the heavens. It is said that Ma Wencai and 
his father reported the events to the emperor, who then proclaimed Yingtai to be a 
woman of extraordinary virtue and had her recorded in official history. 

When Ru philosophy is analysed, the most important term is found to be Tian,  
a complex concept with overlapping meanings: Tian as the physical sky, as a ruler, or 
God, as fate, as nature, and as ethical principles (Eno1990: 4)  

The first word of Analects is hsueh (study)  and Confucius recounts,  the first 
event is “at fifteen I set my heart on study” (A:2.4). The main characters Yingtai and 
Shanbo are very concerned with improving themselves and despite the fact that girls 
were not allowed to go to school at that time, she took the initiative to go to the 
boarding school for 3 years. The Ru syllabus consists of 4 elements: the gymnastic 
study of the art of war(martial arts, archery), the study of interpretation of texts 
(especially poetry), the study of li –self perfection, self cultivation, and the study of 
aesthetic forms especially dance and music. The education and training she got led 
him to be one of the best students at the boarding school. One of the key principles of 
Analects is Chung-shu, which manifests itself in Yingtai and Shanbo’s great devotion 
to each other first as friends then as spiritual lovers.  It denotes reciprocal externalizing 
of one’s inner self in devoted action while internalizing the needs and interests of 
others on one’s own. The master said” conquer yourself and return to li. If it is not li,  
do not look at it; if it is not li, do not listen to it; if it is not li,  do not say it;  it is not li,  
do not do it”(A:12.1). Everything should lead to what is proper and right.  The aim of 
education is dao-path, way. Ru books emphasize the importance of study to learn the 
Way. This can be compared as follows: the process of reforming one’s nature is like 
making a pot out of clay or straightening wood with a press-frame. Without the potter, 
the clay would never become a pot on its own. Similarly, people will not be able to 
reform their nature without a teacher showing them what to do. The concern is 
primarily moral education;  to develop people into good ones, not people who know a 
lot of facts. 

334 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Later on, when Yingtai returns, she accepts her family’s decision to marry as 
she deems that it is right and proper. The belief that man cannot control the descriptive 
action of Tian is exemplified in her obedience. “Man cannot determine his fate in the 
world.  But he can fulfill the ethical prescripts of the ritual action”  (Eno 1990: 92) 

 Dimensions in one’s life can be summarized as below: 

Prescriptive dimension                            Descriptive dimension 

Hsing: moral nature                                     biological nature 

Ming: course of events within one’s power  course  of events outside one’s  

power (Tian’s plan) 

Tian: endows moral nature                             ordains events according to  

teleological plan  

(Eno 1990 :128) 

As  is seen, one’s life  is ordained  by Tian  but one’s life  contains  events both 
inside  and outside of  their power. 

Xunzi, along with Confucius and Mencius, one of the three great early 
architects of Confucian philosophy, believes that dao is the human way, the way of 
good government and the proper way of behaving, not the Way of Heaven or Nature, 
that is what is taught at schools. Xunzi does not believe Heaven-Tian gets involved in 
human affairs. Tian was sometimes considered to be an anthropomorphic god, 
sometimes an impersonal force that automatically rewarded the good and punished the 
bad, but in Xunzi's view Tian-Heaven is much like Nature: it acts as it always does, 
neither helping the good or harming the bad. In the story, Tian does not reward or  
punish people but when Shanboa  dies  in grief, Yingtai wishes   to pass  by his grave 
to be able  to  see  him. She is driven by her heart. Apart from the teacher, what is 
necessary to reach dao is heart. Since early Chinese thought considered cognition to be 
located in the heart. Xunzi's philosophy of the heart draws from other contemporary 
views as well as Confucian philosophy. Like Mencius, Xunzi believed that the heart 
should be the lord of the body, and using the heart to direct desires and decide on right 
and wrong accords with the Way. However, like Zhuangzi, Xunzi emphasizes that the 
heart must be tranquil and concentrated to be able to learn. In the view of the heart 
basically shared by Xunzi and Mencius, desires are not wholly voluntary. Desires are 
part of human nature, and can be activated without our necessarily being conscious of 
them (http://www.iep.utm.edu/xunzi/). 
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ROMEO & JULIET AND FATE 

When in 1548 Erasmus’s “Paraphrases upon the Newe Testament” was 
published in English, all churches were asked to possess it along with the  Great Bible 
(Penny 1990: 86), that is why it is  possible  to assume  the possibility of the Erasmian  
influence on the English community. As is well known, Erasmus reacted to Luther’s 
idea of deterministic approach to redemption and charged Luther with espousing a 
system devoid of moral responsibility and incentive. Erasmus objected to the notion of 
passivity and at the same time he was  careful   to establish that all human merit and 
man’s ultimate salvation depended  upon divine grace. His  theory  of synergism  
claims  that human will is  free to  the divine  initiative  at various  stages in the 
redemptive  process.  Erasmus‘s  staying with the Bishop  of Rochester, John Fisher, 
led him to become a  favourite among the  high circles in England.  

It is probable  to think that  Shakespeare read  and studied  Erasmus  in his 
parish. The  idea that God is not a respecter  of  persons and  a  giver  to all the chance, 
grace  and strength through  the presence  of  the invisible word of God  who shines  
upon everyone. 

In herbs, plants, stones, and their true qualities: 

For nought so vile that on the earth doth live 

But to the earth some special good doth give, 

Nor aught so good but strain'd from that fair use 

Revolts from true birth, stumbling on abuse:  

Virtue itself turns vice, being misapplied; 

And vice sometimes by action dignified. 

Within the infant rind of this small flower 

Poison hath residence and medicine power: 

For this, being smelt, with that part cheers each part; 

Being tasted, slays all senses with the heart. 

Two such opposed kings encamp them still 

In man as well as herbs, grace and rude will; 

And where the worser is predominant, 

Full soon the canker death eats up that plant.(2.3.16-31) 
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These fortuitous events are variously denominated, as Destiny, or Fate, or 
Chance; but, in the poetical religion of Shakespeare, they are recognized as the 
direction of a Providence that exercises supreme control over human affairs. 
Shakespeare  makes  it so clear that everything has  a  purpose and designed  in this 
life.  “There's a special providence in the fall of a sparrow. If it be now, 'tis not to 
come; if it be not to come, it will be now; if it be not now, yet it will come: the 
readiness is all: since no man has aught of what he leaves, what is't to leave betimes?” 
(Hamlet, 5.2.214), Hamlet to Horatio. 

In Romeo and Juliet,   the implication  is given  from the  beginning  to show 
God  acts  according to his predetermined  plans. The  scope  of his actions is  so 
comprehensive  that nobody including the evil  and the wicked  cannot escape it. 
Predestination   does not depend upon  the individual creatures themselves, however 
“must be  seen as  an eternal work of God “ (Penn1990:132). Romeo in the play feels 
that some kind of  misfortune will  take  place and cannot escape  from the  sail of  this 
course of God. He's saying to his friends that he had a dream which leads him to 
believe that he will die young because of something in the stars, something that will 
happen. This relates back to the Elizabethan attitude towards fate. Romeo does not feel 
that he is the one who makes decisions; it is all a higher purpose, a different power. 
Fate is clearly the most dominant force in the play: 

I fear too early, for my mind misgives 

Some consequence, yet hanging in the stars 

Shall bitterly begin his fearful date 

With this night's revels, and expire the term 

Of a despised life, clos'd in my breast, 

By some vile forfeit of untimely death. 

But he that hath the steerage of my course 

Direct my sail. 

(Romeo and Juliet, 1.4.107-113) 

In the middle  of  the  play, he confesses  that  “O, I am fortune's fool! (Romeo 
and Juliet, 3.1.139) and “O God, I have an ill-divining soul!”(Romeo and Juliet, 
3.5.55). 

Shakespeare references the idea of fate in many of his works. Many people 
believed in the power of the stars to foretell the future. Shakespeare uses this common 
Elizabethan idea to add excitement and anticipation to the tragedies. Romeo and Juliet 
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displays the idea of Astrological fate from the very beginning of the play with the 
famous quote, “a pair of star cross’d lovers take their life (Romeo and Juliet, Prologue, 
6).” Although Shakespeare uses traditional beliefs in this quote, he also intertwines the 
idea of fate due to free will throughout the story. Shakespeare gives glimpses of hope 
throughout that this couple may overcome odds and survive as a couple. The issue of 
fate and free will in Romeo and Juliet is a complex one as it is difficult to determine if 
the outcome was based on fate or if it was because of choices the different characters 
made. There are obvious examples of “accidents” throughout the play. For example, 
the servant who unintentionally invites Romeo and Benvolio to the Capulet party, the 
meeting of Romeo and Juliet at a time they are both committed to someone else, the 
quarantine of Friar John, and the presence of Paris at Juliet’s tomb when Romeo 
arrives. These accidents and the strong belief in the power of fate by the characters, 
suggest that Romeo and Juliet are indeed predestined to die. There are, however, 
obvious circumstances where the characters display free will by means of their 
actions. For example, the feud between the Capulet’s and the Montague’s, the choice 
to enter in to the bonds of marriage on the part of Romeo and Juliet when they had just 
met, the fight between Romeo and Tybalt, the miscarriage  of  the  letter and the 
suicides of both Romeo and Juliet. The characters choose these actions of their own 
accord without force or influence from someone else. Nothing has forced their actions 
except their ability to choose for themselves what they desire. 

Shakespeare succeeded in making these theories known to the public by 
including them in many of his plays, like Romeo and Juliet. Romeo’s fatal flaw is 
impetuousness; he constantly acts without thinking of the consequences. While this 
may be a common flaw for many young men, not all have the fatal conclusion as 
Romeo. One example of Romeo’s impetuousness is when an illiterate Capulet servant 
asks for a list of invited people for the party to be read aloud, Romeo reads it out, but 
decides to go to the party himself even though he is not invited; knowing Capulet is 
his enemy. He presents this fatal flaw again when he kills Tybalt, Juliet’s cousin. He, 
however, placed the blame on fate by saying “O, I am fortune’s fool!” (Romeo and 
Juliet, 3.1, 131). 

It is  undeniable  that  fate  has a crucial role in Romeo and Juliet, it is also 
important to address the individual characters’ free will. When the reader is first 
introduced to Juliet, she is getting ready to meet Paris, the man her father wants her to 
marry. If she had married Paris that would not have been free will. Juliet’s choice to 
be with Romeo is exactly that - her choice. Another example of free will occurs in Act 
III right after Tybalt has slain Mercutio. Romeo chooses to go after Tybalt and exact 
his revenge. So although Romeo refers to himself as fortune’s fool, it could be argued 
that Romeo made the choice to go after Tybalt. 
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Despite  their choices, Romeo and Juliet see omens throughout the play, 
continually reminding the audience of their fate. Their death is a catalyst for a change 
in Verona in terms of the dueling families who are united in their grief creating a 
political shift in the city. It is possible  to argue  that  Romeo and Juliet were fated to 
love and die for the greater good of Verona and Shakespeare  believed  in 
predestination by free  will. God’s will is a primary cause of  all things  and whatever 
human beings  do only lead them to the  predestined  course. 

CONCLUSION 

Despite  the fact  that both  Romeo  and Juliet and Butterfly Lovers have the  
tragic  end  for  the ill fated lovers,  they  differ  from each other  in the treatment  of    
the  role of  education (Chinese  couple  is  keen on cultivating themselves), the 
obedience  of  the  daughter  (Yingtai never refuses  to marry another person in order  
to  show her  devotion and filial duty to her family),   the tricky  plan to get rid  of  the  
unwanted marriage (Romeo  tries  to  deceive  the families by  eloping with Juliet), the 
submissiveness of  Shanbo,  the importance  of Tian as  the physical sky, as a ruler, or 
God, as  fate, as nature, and as ethical principles, and the  individual  liberation 
movement of  Romeo  and Juliet. One  thing  remains contested  in both stories: both 
couples know  the difficulty and challenging of  being together. The English couple 
resists  to no avail  and the Chinese  couple  yields  to the  desires of  their families  as 
they believe they  cannot avoid  their fate.   
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Romanlarda ele alınan ‘ütopik’ kavramı genel anlamda dış dünyaya kapalı ve sınırlı olan, yeni 
ve olumlu duyguların yer aldığı hayalî bir mekân olarak ortaya çıkmaktadır. Yazarlar, ütopik 
eserleriyle düşünce özgürlüğünü ve yaratıcılığı, barışı ve hoşgörüyü, özellikle de kültürel 
değerlerin korunduğu; savaşlardan ve tüketim çılgınlığından uzak olan yerler olarak ifade 
etmeyi amaçlamaktadırlar.  

Çalışmada Türk yazar Ahmet Ağaoğlu’nun “Serbest İnsanlar Ülkesinde” ile İngiliz yazar 
Aldous Huxley’in “Ada” adlı romanlarındaki kurgu mekân, metne dayalı inceleme 
yönteminden de yararlanılarak izleksel açıdan incelenecektir. Her iki yazarın da içinde 
yaşadıkları toplumlardan uzaklaşma ve huzurlu bir hayat sürdürebilecekleri yerler ortaya 
koymaları söz konusu eserlerin oluşmalarında etkili oldukları görülmektedir. Bu bağlamda adı 
geçen iki yazarın kurgularında mekân olarak kullandıkları ‘ütopik’ kavramının toplumdan 
uzaklaşma, kültürel öğelerinin korunması ve yaşanabilir bir toplum yaratma üzerinde 
durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Ağaoğlu, AldousHuxley, Serbest İnsanlar Ülkesinde, Ada, Mekân 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT AS THE SETTING IN 
AHMET AĞAOĞLU’S “SERBEST İNSANLAR ÜLKESİNDE” AND ALDOUS 

HUXLEY’S “ISLAND” IN TERMS OF CULTURAL CONTEXT 

ABSTRACT 

The concept of ‘utopia’,which is very often used in novels, generally turns out to be a limited 
imaginary setting closed to the World but suggesting new, innovative and positive feelings. 
Authors aim to create settings in which freedom of thought and creativity; peace, tolerance and 
especially cultural values are protected. In this way their settings become places away from 
wars and values which are used up. 
This study aims to analyse the concept of “island” in the novels of Ahmet Ağaoğlu’s “Serbest 
İnsanlar Ülkesinde” and Aldous Huxley’s “Island” used as their setting in terms of textual and 
thematic method. Both writers have chosen to use such places to show their will for peace of 
mind and lead a life full of peace and serenity. These ideas are better reflected in both novels 
using the concept of ‘utophia’, which this study aims to analyse comparatively. 

Keywords: Ahmet Ağaoğlu, Aldous Huxley, Serbest İnsanlar Ülkesinde, Setting 

Roman sanatı için olay ve zaman ne kadar önemliyse, mekân da aynı şekilde 
büyük önem taşımaktadır. Roman kişileri […] yaşadıkları çevre ve zaman bilindiğinde 
daha canlı ve daha ilginç olurlar (Gündüz 2003: 33). Roman kahramanları hakkında 
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bilgi edinebilmek için mekân, romanın vazgeçilmezlerindendir. Mekân ya da yer, 
insan ilişkileri çerçevesinde düşünüldüğünde tarih boyunca hep bir paylaşmanın, bir 
ortaklığın sembolü, ortak olarak paylaşılan sözün, sevincin, acının yeri olmuştur 
(Çubuklu 2006: 27-28). İnsan ile mekân arasında bir ilişkinin olduğu dikkat çekmekte 
ve insanı mekân çerçevesi olmadan anlamanın ve kavramanın zor olduğu 
vurgulanmaktadır. […] insan ve mekân ilişkileri üzerine yapılan değerlendirmelerde 
mekânın hatırı sayılır bir payı olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Aksi 
halde söylenenlerin, yazılanların, çizilenlerin hep bir yanı eksik kalacaktır (Göka 
2001: 8). Hatta bu bağlamda mekân-insan ilişkisi konusunda insanın yaşadığı yere 
benzediğini ya da yaşadığı yeri kendine benzettiğini söylemek mümkündür (bkz. Göka 
2001: 8). Birbirini tamamlayan insan ve mekân olgusu, kahramanın sosyal ve 
psikolojik tarafını da gözler önüne sermektedir. Bununla da kalmayıp […] mekân 
insanı yalnızca sosyal ve psikolojik yönden değil, fiziksel yönden de etkiliyor. Solunan 
havadan, içilen suya kadar her şey içinde bulunulan mekânın insan üzerindeki etkisini 
hissettirmektedir. İnsan, mekânın bütün fiziksel özelliklerini bünyesinde taşıdığına 
göre, mekânla arasındaki etkileşimi eksik algıladığında bünyesinde rahatsızlıklar baş 
göstermektedir (Göka 2001: 19-20).  

Uzun mekân tasvirleri özellikle de yazarlar tarafından bilinçli ve belirli bir amaç 
doğrultusunda yapılmaktadır. Kahramanların sosyal, fiziksel ve psikolojik özellikleri 
mekân tasvirleriyle açıklanmaya çalışılmaktadır. İnsanın veya toplumun düşüncesi, 
anlayışı, inancı, dünya görüşü, hâsılı insanı insan yapan bütün fikir, his ve hayal 
dünyası mekânda kişilik kazanır. Bu mekân bazen dar anlamda barınılan yer, ev, oda; 
bazen geniş anlamda mahalle, şehir, ülke veya vatandır (Çoruk 1995: 7). Kapalı ve 
açık mekânlar kahramanların iç dünyalarına da ışık tutmaktadır. Mekân ile insan 
arasında karşılıklı bir ilişki olduğu ya da bağlam içinde birey anlayışı savunulur: 
Davranış, birey, çevre ve her ikisi arasındaki etkileşimin ürünüdür (Göregenli2010: 
4).  

İlk dönem romanlarda mekân genellikle gerçekçi özellikler gösterirken son 
yüzyılda somut mekânın yerini ağırlıklı olarak soyut mekânın aldığı görülmektedir. 
Eserler ve özellikle de romanlar, içinde yaşanılan dünyaya ait somut mekânlardan 
sıyrılarak soyut mekâna aktarılmaktadır. Düşüncelerin hapsolduğu dünyada, toplumsal 
gerçeklerden uzaklaşmak için sorunları dile getiren yazarlar, bahsedilen bu konulara 
değinerek çözüm önerileri de sunmakta ve ütopik mekanlar edebiyat tarihinde önemli 
bir rol üstlenmektedir. Her romancının eseri, […] açıkça veya ima yoluyla yazıldığı 
zamanın sosyal olaylarının bir yorumudur. Hatta ütopyalar bile, esasta yaşayan 
gerçeğin negatifini verirler ve yazarın kendi zamanında kötü olarak nitelediği şeyleri 
yansıtırlar (Stevick 2010: 225). Ütopik mekânlar, genellikle her şeyin mükemmel ve 
güzel olduğu, ideal mutluluk diyarı olarak sunulan ve hayalde özel olarak üretilmiş, 
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yeryüzünde bulunmayan mekânlardır. ‘Düş ülke’ dediğimiz bu mekânlar, gerçek 
mekânların ve dünyanın olumsuzluklarına, kötülüklerine, sıkıntılarına, çirkinliklerine 
karşı ve insan ruhunun özlemlerini karşılamak üzere, hayalde kurgulanmış ideal 
mekânlardır (Çetin 2011: 136).  

Bunun yanı sıra Ütopya, Thomas More’un bu türe adını veren ünlü yapıtında 
olduğu gibi, başka ilkelerle işleyen daha iyi, daha güzel bir toplum ülküsünün dile 
gelişidir (Göktürk 2012: 17). Thomas More, “Ütopya” adlı eseri ile sadece türün ilk 
örneğini vermekle kalmamış aynı zamanda yeni bir kavramın edebiyatta yerini 
almasına da olanak sağlamıştır. More’un kitabının ve bu kitapta ortaya konan ideal 
devletin ismi olan “Ütopya”, yazarın uydurduğu şekliyle Grekçe iki kelimenin 
birleşiminden oluşur: “ou” ve “topos”. Grekçede bir zarf olan “ou” olumsuzluk 
bildirir; “olmayan”, “yok”, “değil” gibi anlamlara sahiptir. “Topos” ise isimdir; 
“yer” veya “mekân” anlamına gelir. Grekçe “ou” kelimesinin Latince 
transkripsiyonu “u”dur (Çörekçioğlu 2013: 27). Bu şekilde More, iki kelimeyi 
birleştirerek ‘utopia’ kelimesini elde etmiştir. Bu şekilde kelime, “olmayan yer”, 
“bulunmayan mekân”, “hiçbir yer” gibi anlamlara gelir. Ancak More’un eserinde 
“utopai” kelimesinin “iyi yer” ve “mutlu yer” gibi bir çağrışımı da mevcuttur 
(Çörekçioğlu 2013: 27). Çağdaş edebiyat yazılarında ise More’un eseri bu anlamda 
sadece “olmayan yer” ya da “bulunmayan mekân” olarak tanımlamak yetersiz 
kalmaktadır. More, eşseslilikten hareketle cinas yaparak “eutopia” kelimesi elde edilir 
ki, onun da “iyi yer”, “mükemmel mekân”, “ideal yer” gibi anlamları vardır. Böylece 
“utopia”, “mükemmel ama olmayan yer”, “refah ama bulunmayan mekân”, “ideal 
ama hiçbir yer” gibi anlamlara gelir  (Çörekçioğlu 2013: 27). 

Güzel ve iyi bir yer olarak tasvir edilen ütopik yerler, ideal mekânlar olarak 
tanımlanmaktadır. Bu mekânlar, toplum içerisindeki olumsuzluklara, kötülüklere, 
sıkıntılara, çirkinliklere karşı hayalde kurgulanmış ideal mekânlar olma özelliği 
taşımaktadırlar. Yazarlar, olumsuz değerlerden uzaklaşmak için olumlu değerlere 
duydukları özlemlerini birleştirerek dile getirmeyi seçmektedirler. Bu da yine 
edebiyata zenginlik katmaktadır. Edebi eser ile farklı bir anlam kazanan ‘ütopya’, 
edebi eser seviyesinde ve çerçevesinde sunulmuş farklı hayat anlayışının ve 
dünyaların kurgusu durumunda ortaya çıkmaktadır.  […] bu mekânlar, insanlığın 
adeta ‘yitik ülkeleri’dir. Güzel fakat ulaşılması imkânsız yerlerdir buralar. Ulaşılması 
imkânsızdır; çünkü romancı tarafından hayalen inşa edilmiştir. […] İçinde yaşanılan 
toplumdaki kusur ve eksiklikler orada yoktur. Çünkü oralar, ideal mekânlardır (Tekin 
2004: 150). Bu bağlamda Ahmet Ağaoğlu’nun “Serbest İnsanlar Ülkesinde” adlı 
roman ile Aldous Huxley’in “Ada” adlı eserleri ütopik eser olma özelliklerini ortaya 
koymaktadırlar.  
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Türk edebiyatında yazılmış ilk ütopik eser olma niteliği taşıyan Ahmet 
Ağaoğlu’nun 1930 yılında yayımlanan “Serbest İnsanlar Ülkesinde” adlı romanında 
hür kavramı ilk sayfadan itibaren en önemli unsur olarak yer almaktadır. Bu, ilk 
sayfada anlatıcının karşı karşıya kaldığı levha ile gösterilmeye çalışılmaktadır. Bir yol 
ayrımında bulunan ve hayatının kararını vermek zorunda kalan anlatıcı, daha sonra bu 
kararın onun için ne kadar ağır bir yük olduğunu kavramaktadır. Ben bir esir idim; hür 
olmak istedim. Zincirlerimi kırdım, kalenin duvarını deldim ve açığa çıkarak derin bir 
nefes aldım. […] Kendimi iki yolun ayrımında buldum ve buraya dikilen bir direk 
üzerinde şu yazıyordu. Sol tarafa giden yol hürriyet yoludur. Sağ tarafa giden yol 
kölelik yoludur. Sol tarafı aldım, sabaha kadar yürüdüm (Ağaoğlu 2014: 13). 
Ağaoğlu, eserinde kölelikten kurtulan ve hür olmak isteyen bir kişinin mücadelesini 
anlatmaktadır.–Ben bir esirdim, zincirimi kırdım, buraya geldim, hür olmak istiyorum, 
dedim. Bekçiler dikkatle baktılar. Boynumda zincirin, kollarımda kelepçelerin izleri 
belli idi. –Evet, görüyoruz. Esaretin görünen bağlarını kırmışsın. Fakat iç haklarını 
da söküp attın mı? diye sordular (Ağaoğlu 2014: 13). Kölelikten kurtulan ve hür 
olabilmek için gerekli olan şartlar eserde maddeler halinde sıralanmaktadır: –Öyle ise 
bu suallere cevap ver: 1. Nefsine hâkim misin? 2. Doğruyu sever misin? 3. Hakikate 
tahammülün var mı? 4. İzzeti nefis sahibi misin?  (Ağaoğlu 2014: 13-14). Sorulara 
olumlu cevap veren anlatıcı, sol tarafı işaret eden yolu seçerek hürriyet yoluna adım 
atarak, toplumdaki olumsuzlukların görünmediği ve yaşanmadığı “Serbest İnsanlar 
Ülkesi’ne gitmektedir. AldousHuxley’in “Ada” adlı romanında ise hür olma olgusu 
yine Ağaoğlu’nun eserinde olduğu gibi belirli koşullara bağlı olarak 
gerçekleşmektedir. Her iki yazar, her ne kadar farklı coğrafyalarda yaşamış olsalar da 
hür olma olgusuna değinmektedirler. Bunun sebebi olarak da yazarların geçmişte 
yaşadıkları olumsuzluklar ve toplumun onlara dayattıkları kuralların zincirleri olarak 
tanımlanabilir. Ancak her iki eserde de dikkat çeken nokta ise hür olmak için 
insanlarda bazı vasıfların olması gerektiğidir.    

Hür olabilmek için çaba gösteren kahramanlar, hem “Serbest İnsanlar 
Ülkesinde” hem de “Ada” eserin ilerleyen sayfalarında, hür olmanın kolay olmadığını 
tecrübe etmek zorunda kaldıkları dikkat çekmektedir. Hür olmak kolay değildir. 
Kölelik daha kolaydır. Köle kendisini başkasına teslim eder, iş biter! Hür ise bilakis 
başkasını düşünmekle mükelleftir. […] Başkasını sevmek onun yolunda rahatsızlığına, 
ıstıraplara katlanmak demektir. Yalnız bu vasıta iledir ki vatandaş hem kendini ve hem 
de başkasını kurtarabilirler. […] İçinde yaşadığın cemaatin mukadderatına kayıtsız 
kalmayacaksın, onun hakkını, hukukunu, menfaatini, şeref ve izzetini benimseyeceksin, 
onun fakirlerini, çocuklarını, cahillerini düşüneceksin. Bunlar için kurulmuş olan 
yardım, koruma, okutma ve sair teşekküllere yazılacaksın! Bu beldede bir tek fert 
yoktur ki vatandaşlarına hiç olmazsa beş altı içtimai bağla bağlanmış olmasın! Onun 
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içindir ki birisine dokunuldu mu, bütün o bağlar harekete gelir ve bütün cemaat bir 
tek şahıs gibi hareket eder (Ağaoğlu 2014: 35). Hür olabilmek için toplumda yaşayan 
tüm insanları düşünmek zorunda bırakılmakta ve bu da yine kahramanları düşünmeye 
sevk etmektedir.  

İdeal bir toplumda bulunması gereken erdemler üzerinde duran Ağaoğlu, ahlaki 
kuralların önemi ve uygulanması gerekliliği üzerinde, yaşanılan farklı olaylarda 
sürekli değindiği görülmektedir. “Serbest İnsanlar Ülkesinde” kesinlikle yasak olan 
yalan söylemek, eserde şu şekilde dile getirilmektedir: Hür insan yalan söylemez. 
Yalan zayıfların, zelillerin, korkakların işidir. Hâlbuki hür olabilmek için kuvvetli, 
cesur, azimkâr olmalıdır. Sonra yalan hakikati saklamak ve örtmek için bir çaredir. 
Hakikat saklandığı yerde batıl hâkim olur ve batıl hâkim olduğu yerde hayır kalmaz. 
Kendini bilen bir cemaat buna elbette ki müsaade etmez. İşte bunun içindir ki serbest 
insanlar ülkesinde bu çürüme hususi bir ehemmiyet vermektedir  (Ağaoğlu 2014: 23). 
Huxley’in “Ada” adlı romanda özellikle erdemli olmak önem kazanmaktadır. Öz 
varlığımızı tanımak bizi Erdemli Kişi kılar ve Erdemli Kişilik de gerektiğince erdemli 
davranmamıza yol açar. Ancak tek başına erdemli davranmak Erdemli Kişi olmamızı 
sağlamaz. Öz varlığımız tanımadan da iyi insanlar olabiliriz. Ama yalnızca iyi olan 
kişiler Erdemli Kişi değil, toplumun temel direkleridir (Huxley 2015: 49).   

Toplum içerisindeki değerlere önem verilmesi serbest insanlar ülkesinde büyük 
bir önem taşımaktadır. Bahsedilen bu değerlerin bilinmesi ve korunması ise eğitim ile 
mümkün olduğu “Serbest İnsanlar Ülkesinde” sürekli tekrarlanan noktalardan biridir. 
Bu bir terbiye meselesidir ki aileden ve mektepten başlar ve cemaatle biter. Aile ve 
mektepler ki çocukların ilk ruhi temellerini atarlar. Çocuk, anne ve babasını ve 
muallimini taklit eden bir mahlûktur. Yalancı anne ve baba ve muallimin yetiştirdikleri 
çocuklar da mutlaka yalancı olurlar. Binaenaleyh anne, baba ve muallim çocukların 
yaşlana alışmamalarına azami dikkat etmekle mükelleftirler ve bunun için de ilk ve en 
müessir vasıta kendilerinin yalandan sakınmalarıdır (Ağaoğlu 2014: 23). Huxley’in 
romanında ise yaşanmış acıların üstesinde insanların ancak dolaylı telkin ile 
atlatılabileceği öğretilmektedir. Aksi takdirde insanların sürekli o acı ile yaşamasına 
neden olduğu ve hayatı boyunca o olayı atlatamadığı ifade edilmektedir. –Hayır, 
dolaylı. Her zaman daha iyidir. Beden imgesinin bilincine varmasını sağladım. Sonra 
bedenini olduğundan çok daha büyük, dizini ise çok daha küçük görmesine yardım 
ettim. Güçlü, görkemli bir şeye karşı koyan minicik, zavallı bir şey. Kimin kazanacağı 
besbelli (Huxley 2015: 44).  

Her iki eserde de eğitimin ve çocuk yetiştirmenin önemi sürekli 
vurgulanmaktadır. Genç neslin sağlıklı yetişmesi ve olumlu değerlerin pekiştirmesi 
özellikle hür yaşamak isteyen insanların ülkesinde önemlilik göstermektedir. Başka 
kişiler hakkında konuşmak veya kişinin yaptıklarını üçüncü bir şahısla paylaşmak gibi 
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olumsuz davranışlar, aynı şekilde kabul edilmeyen davranışlardan biri olarak 
görülmektedir. Biz vatandaşlarımızın ruhunda ta çocukluktan bu illete karşı nefret ve 
iğrenme duygusu besleriz. Çocuklarınızın birbirinden şikâyetlerine iyi gözle bakmayız. 
Aslında çıkan iftira ve isnat hadiselerini şiddetle cezalandırırız. Arkadaşının her hangi 
bir işini haber veren çocuğu, başkalarına ibret olmak üzere teşhir ederiz. Hülasa 
işimiz ve sözümüzle jurnalciliğin iğrenç bir illet olduğu duygusunu genç kalplere 
aşılarız ve bunlar büyüdükten sonra yasaya bakarlar ve bu suretle ülkeden jurnalcilik 
kalmış olur (Ağaoğlu 2014: 28-29). Ütopik mekânda hayat bulan eğitim yapısı ve 
çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, her iki eserde de sürekli 
tekrarlanmaktadır.  

Bir ülkenin sadece bir kişi tarafından yönetilmesi ve onun istekleri 
doğrultusunda şekillendirilmesi, “Serbest İnsanlar Ülkesinde” eleştirilmektedir. Bu 
toplumlarda yine kişilerin o yöneticinin yanında yer alabilmek için verdikleri uğraş, 
olumsuz bir davranış olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenden dolayı da yine genç 
neslin bu tarz davranışlardan uzak durmaları ve olumlu davranış ile bütünleşmeleri 
gerektiği yinelenmektedir. Bu suretle memleket işleri ehliyetsizlerin ellerinde 
kaldıktan başka memleketin umumi ahlakı da bozulur. Genç nesil muvaffak olmak için 
yol ararken gördüğü misal ehliyet ve fazilet olmadığından ilme, fenne, ciddiyete, 
çalışkanlığa, doğruluğa kıymet vermez; bunların yerine sokulganlığa, dalkavukluğu, 
kurnazlığa, hile ve desiseye yanaşır. Ve tabiatıyla gerek fertler ve gerek devlet gittikçe 
alçalır ve sonunda tamamen bozulur (Ağaoğlu 2014: 37). Huxley’in romanında ise 
Pala yönetimi eleştirilmektedir. –Pala meşruti krallıktır, […] Başka bir deyişle sen bir 
simgeden öte bir şey değilsin. İngiltere Kraliçesi gibi saltanat süreceksin ama 
hükmetmeyeceksin (Huxley 2015: 55).  

Her iki eserde de mekân tasvirleri geniş yer tutmaktadırlar. “Serbest İnsanlar 
Ülkesinde” kahraman bulunduğu yerlerin ne kadar olağanüstü ve özenle yapılmış 
olduğunu yinelemektedir. Hakikaten o gün serbest ülkenin akademisinde icra olunan 
bir merasime davet edilmiştik. Gittik. Muhteşem bir binaya girdik. Binanın mermer 
merdivenlerinde vasi salonuna kadar iki taraf beldenin meşhur adamlarının heykelleri 
ile donatılmıştır (Ağaoğlu 2014: 66). Huxley’in romanında da mekân tasvirleri yine 
Pala adasının ne kadar kusursuz olduğunu dile getirir niteliktedir. Solda, yükselen 
setler üzerinde, pepul ağaçlarının gölgesinde tek katlı evler sıralanmıştı. Tam 
önlerinde, yüksek palmiyelerin gölgelediği bir yol, yanında kocaman bir Buda heykeli 
bulunan bir nilüfer havuzuna doğru iniyordu. Sol saparak, çiçeğe durmuş ağaçların 
birbirine karışan kokularını içlerine çekerek ilk sete tırmandılar (Huxley 2015: 34). 
Doğa da aynı şekilde her iki eserde de temiz, berrak ve huzur verici olarak 
tanımlanmaktadır. […] bulunduğum ev bir misafirhane imiş, şehirde bunun gibi daha 
birkaç bina varmış. Bunlar hep serbest insanlar ülkesine sığınanlar için imiş. […] 
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burada sadelik ve temizlik yaşayışın temeli idi. Bol yeşillik ve bol güneş size sağlam ve 
sıhhatli bir yaşayış haberini veriyordu (Ağaoğlu 2014: 18). Huxley’in romanında ise 
doğa, bir tabloya benzetilerek tasvir edilmektedir. İki yüz metre kadar aşağılarda 
tarlalarla damalanmış, ağaç ve ev kümeleriyle bezenmiş geniş bir ova uzanıyordu. 
Karşılarındaysa bir yarımay çizerek dağ kümelerine doğru binlerce metre tırmanan 
bayırlar görülüyordu. Çeltik tarlalarının yeşil ve altın renkli setleri sanatsal bir kaygı 
güdermişçesine bayırların tüm girinti ve çıkıntılarını belirginleştirerek düzlükten 
doruklara doğru yükseliyordu. Burada doğa doğallıktan uzaklaşmış, usta bir ressamın 
fırçasından çıkan yılankavi çizgiler, parlak, canlı renklerle düzenlenip geometrik 
özüne indirgenen bir kır resmine dönüşmüştü (Huxley 2015: 31).  

Her iki romanda da kahramanlar bulundukları yer hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olabilmek için tarihsel süreçlerini anlatan kitapları okumaktadırlar. Asırlarca 
hürriyet için mücadele etmiş! Bu gün bu kadar rahat ve sakin olan sokaklarında insan 
kanından kanallar akmış. Kâh ahali bir birine tutuşmuş, birbirini öldürmüş, yakmış, 
harap etmiş, kâh birlikte müstebitlere karşı mücadele etmiş, kâh yenilmiş, kâh yenmiş! 
Ve nihayet hürriyet tamamen yerleşmiş ve iki asırdan beri artık bu mesut belde huzur 
ve sükûn içinde müsterih bir hayat geçirmekte imiş! […] ‘Hür olmak ne kadar güç 
imiş!’ (Ağaoğlu 2014: 20). Tarihsel süreç Ağaoğlu’nun eserlerinde bir mücadele 
olarak ifade bulurken Huxley’in romanında birlik beraberliğin bir sonucu olarak 
gösterilmektedir. Palalı ilk MacPhail’in ortaya çıkışı Büyük Raca’nın  dedesi –ki biz 
ona Reformcu Raca deriz– dönemine rastlar. Bu iki adam el birliğiyle çağdaş Pala’yı 
yaratmışlar. Büyük Raca onların izinden giderek yaptıklarını pekiştirmiş, geliştirmiş. 
Bugün biz de, elimizden geldiğince onların izinden yürüyoruz (Huxley 2015: 48).   

Sonuç olarak her iki eserde de dile getirilen mekân tasvirleri hem kahramanların 
bulunduğu yerler hakkında bilgi vermekte hem de toplumsal değerlerin önemini 
vurgulamaktadır. Arzu edilen ve ideal olarak kabul edilen toplumlardaki yaşamın, 
aslında insanlar için zor kabul edilen değerler bütününü oluşturduğu görülmektedir. 
Her şeyin mükemmel olarak anlatıldığı mekânda yaşam sürmenin aslında 
göründüğünden daha zor olduğu ilerleyen sayfalarda dikkat çekmektedir. Her iki 
eserde de mükemmel olarak tanımlanan mekânlarda yaşamanın zorlukları ifade 
edilmektedir. Eserlerde dikkat çeken her iki yazarın da öncesinde yaşanılan yer ile 
kusursuz olarak tanımlanan yerin sürekli olarak karşılaştırılmasıdır. Gerçek hayattan 
insanın kopamadığını ifade eden yazarlar, aslında insanın mükemmel yerde yaşama 
fırsatı olduğunda yine tedirgin olduğuna işaret etmektedir. Öncelikle bireyin kendisini 
bulması gerektiğine dikkat çeken yazarlar, böylelikle insanın tarihsel izlerinden hemen 
sıyrılamayacağı ve uzaklaşamayacağı ifade bulmaktadır. İdeal toplum özlemi duyan 
bireylerin karşılaştıkları ikilem ve kararsızlık eserlerde sürekli dile getirilen 
düşüncelerdir.  
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ÖZET 

Fatih Sultan Mehmet’in Eski Yunan edebiyatına ilgi duyduğu ve Topkapı Sarayı’nın 
kütüphanesinde Homeros’un İlias destanının Yunanca bir el yazmasına sahip olduğu bilinir. 
Bununla birlikte, Osmanlı sarayı entelektüellerinin bildiği ya da en azından haberdar olduğu 
Homeros şiirleri XIX. yüzyıla kadar Türkçeye çevrilmemiştir. Bu yüzyılda yayımlanmış olan 
ilk İlias çevirisi Naim Fraşeri tarafından yapılır. Ancak Naim Bey, Mukaddime’sinde İlias ve 
Odüsseia’nın tüm bölümlerini “peyderpey” yayımlama niyetinde olduğunu söylemesine karşın, 
bize İlias’ın dahi tamamının değil, yalnızca ilk bölümünün Türkçesini bırakır. Nitekim Ahmet 
Cevat Emre’nin 1940’lı yılların başında yayımlanan ilk tam, ama yine düzyazı çevirilerinden 
önceki tüm İlias ve Odüsseia çevirileri ya eksik ya da özetlenmiş hâldedir. Bu bildiride, önce, 
Osmanlı Türklerinin XIX. yüzyıla kadar Homeros şiirlerine ilgi göstermemelerinin nedeni 
kısaca tartışılacak; daha sonra, Homeros şiirlerini çevirmeğe ilişkin temel problemleri ortaya 
koymak amacıyla seçilen bazı çeviri örnekleri orijinal metinlerle karşılaştırılarak 
değerlendirilecektir. Bu amaçla değerlendirilecek örnekler Homeros Yunancasından yapılmış 
ilk çeviri olarak Naim Fraşeri’nin, ilk tam çeviri olarak Ahmet Cevat Emre’nin, en sık 
başvurulan ve tekrar tekrar basılan bir çeviri olarak Azra Erhat ile A. Kadir’in ve en yeni çeviri 
olarak da Sema Sandalcı’nın çevirilerinden seçilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Homeros, İlias, Odüsseia, şiir, Türkçe çeviri. 

TURKISH TRANSLATIONS OF HOMERIC POEMS 

ABSTRACT 

It is known that Ottoman Sultan Mehmed II had interest in Ancient Greek literature and had a 
Greek manuscript of the Iliad in his library at the Topkapi Palace. However, Homeric poems 
were not translated into Turkish until the 19th century, while the intellectuals of the Ottoman 
Palace knew, or at least had acquaintance with Homer. The first Turkish translation of the Iliad 
was made by Naim Frasheri in this century. Frasheri left us an incomplete translation, only the 
first book of the Iliad, although in the introduction he does say that he would also continue to 
publish the translations of other books of both the Iliad and the Odyssey in time. In fact, all 
translations of the Iliad and the Odyssey are either incomplete or synopses of them before the 
first complete prose translations by Ahmet Cevat Emre and published in the early 1940s. In this 
paper, first, it will be briefly discussed why the Ottoman Turks did not show interest in 
Homeric poems until the 19th century. Secondly, some translation examples will be examined 
by comparing with the original texts, in an attempt to present the main problems of translating 
the Homeric poems. For this purpose I have chosen the first translation by Naim Fraşeri, the 
first complete translation by Ahmet Cevat Emre, the most widely used and repeatedly printed 
translation by Azra Erhat and A. Kadir, and finally the newest translation by Sema Sandalcı 
that all made from the Homeric Greek.  

Keywords: Homer, Iliad, Odyssey, poem, Turkish translation. 
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GİRİŞ 

Bugün Homeros’u kendi ozanları olarak sahiplenen Batı Avrupalılar, MÖ XV. 
yüzyıla kadar Homeros şiirlerini Italicus’un (MS I. yüzyıl) Ilias Latina (Latinceİlias) 
adıyla bilinen özet çevirisinden okuyordu. Orta Çağ ve Rönesans’ta, Batı Avrupalı 
aydınlar Latinceye eserlerini o dilde yazacak kadar hâkimken, ne Yunanca el 
yazmalarına ulaşmaları ne de Yunanca bilen birini bulmaları kolaydı. Örneğin, 
Rönesans Dönemi hümanizminin öncülerinden Francesco Petrarca (1304-1374), 
gençliğinden itibaren Homeros şiirlerini okuyabilmenin hayalini kurmasına rağmen, 
bu arzusunu uzun yıllar gerçekleştirememişti. 1353-1354 kışında Bizans elçisi 
Nikolaos Sygeros’un yardımıyla güç bela edindiği bir Homeros yazması, onu 
okuyabilecek biriyle tanışıncaya kadar kütüphanesini süslemekten başka bir işe 
yaramadı. Bu kişi, hâlâ Yunanca konuşulan kentlerin bulunduğu Güney İtalya’nın 
Calabria bölgesinden gelen ve Homeros lehçesini bildiğini iddia eden Leontius 
Pilatus’tu. Pilatus, Petrarca’nın ve özellikle Giovanni Boccaccio’nun (1313-1375) 
ricalarıyla Floransa’da birkaç yılını, 1362’de tamamladığı İlias ve Odüsseia’yı 
Latinceye çevirme uğraşına adadı. (Jerlerup 2003: 38; Ford 2006: 1-2) Ne var ki bu ilk 
çeviri deneyimi tam bir hayal kırıklığı yaratmış; Leontius’un Homeros diline ve 
kültürüne iddia ettiği kadar hâkim olmadığı açığa çıkmıştı (Sowerby 1997: 46). 1488 
yılında, Floransa’da, Demetrios Khalkokondyles’in yayına hazırladığı Homeros 
şiirlerinin ilk kez orijinal dilinde basılması (editio princeps) da soruna bir çözüm 
getirmemiş; Yunanca bilen pek bulunmadığından şiirler Latinceye çevrilmeye devam 
etmişti. Bu Latince çevirilerin de yardımıyla, XVI. yüzyılda bir yenilik olarak 
Homeros şiirleri Batı Avrupalıların kendi dillerine çevrilmeğe başladı. Paris’te 
Collège des lecteurs royaux (sonradan Collège de France) adlı okulda Klasik 
Yunancanın müfredata alınmasıyla birlikte, 1530’da İlias’ın ilk altı, Odüsseia’nın ise 
ilk iki bölümünün derslerde kullanılmak üzere hazırlanmış Fransızca çevirileri basıldı. 
Ancak Fransızlar ana dillerinde yayımlanmış eksiksiz bir Odüsseia çevirisi için 1541, 
İlias için 1554 yılına kadar beklemek zorundaydı. (Ford 2006: 4-5; Rothstein 2006: 
733-734) 1581’de yayımlanan İlias’ın ilk İngilizce çevirisi Fransızcadan yapılmıştı; 
İngilizcede İlias’ın ilk tam çevirisi 1612’de, Odüsseia’nın 1660 yılında yayımlandı 
(Scott 1994: 311-312). 

XIV. yüzyılda Batı Avrupalıların Latinceye verdiği önem Osmanlılarda 
Arapçaya veriliyordu. Medreselerde okutulan kitapların hemen hepsi Arapça olduğu 
gibi (İpşirli 2003: 328-329), Türk bilginleri de çalışmalarını çoğunlukla Arapça olarak 
kaleme alıyordu. Birçoğu Arap ülkelerinde öğrenim görmüş olan bu bilginler, VIII. 
yüzyılın ortalarından X. yüzyılın sonuna kadar devam eden büyük çeviri hareketiyle 
Arapçaya kazandırılmış Yunanca eserlerden, bu eserler üzerine yapılan Arapça 
incelemelerden kuşkusuz haberdardı ve bunları kendi çalışmalarında kullanıyordu. 
Örneğin bu yüzyılın tanınmış hekimlerinden Hacı Paşa (Celâleddin Hızır) Mısır’da 
öğrenim görmüştü. 1381’de yazdığı Şifa-ül-eskam ve deva-ül-âlâm adlı Arapça 
eserinde Aristoteles’in görüşlerinden etkilendiği bilinen İbni Sina’nın ve Yunan 
hekimi Galenos’un yolundan gitmiş; Kitab-üt-talim adlı eserinin başında bu iki 
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hekimden başka Hippokrates’i de yararlandığı hekimler arasında saymıştı (Adıvar 
1982: 22- 23). Hippokrates’te pek geçmese de, Galenos’ta Homeros’a sıkça gönderme 
yapıldığından Hacı Paşa’nın Homeros’la karşılaşmaması olanaksızdı. Gerçi Arap 
Abbasi hanedanının Bağdat’ta başlattığı çeviri hareketinde Homeros dâhil hiçbir 
Yunan şiirine yer verilmemişti ama edebiyat ve tarih dışında, Bizans İmparatorluğu ve 
Yakındoğu’da tıp, matematik, astronomi, botanik, zooloji, felsefe gibi dünyevi 
konularda yazılmış ne kadar Yunanca esere ulaşılabilmişse hemen hepsi Arapçaya 
çevrilmişti (Gutas 2003: 15). Ayrıca Arapça eserlerde başta Aristoteles olmak üzere 
Antik Çağ yazarlarının Homeros’tan yaptıkları alıntıların çevirilerine sıkça 
rastlanıyordu (age. 186). Kısacası Petrarca gibi, XIV. yüzyılın Türk aydını da İlias ve 
Odüsseia’yı doğrudan okumamıştı; buna karşın Homeros ve şiirleri hakkında az çok 
bilgi sahibiydi. Etman’a göre, Yunan şiir teorisiyle ilgilenip Aristoteles’in Peri 
Poietikes (Şiir Sanatı Üzerine) adlı eserini üç kez çeviren Arapların Yunanca şiirleri 
çevirmemelerinde kendi sağlam şiir gelenekleri ve şiirlerin çevrilemeyeceğine 
inanmaları etken olmuştu; ancak asıl neden, Yunan şiirinden ayrı düşünülemeyecek 
olan müthos’lardı. Özellikle de insanlar gibi kavga eden, acı çeken, âşık olan, şiddetli 
tutkulara kapılan insan görünümlü tanrıların yer aldığı Yunan müthos’u Müslüman 
Arap zihniyetine aktarılamazdı. (Etman 2011: 70-73) Yunan şiir kültürüne duyulan 
yabancılık, Arap ve İslam kültürünün etkisi altındaki Osmanlı Türklerinin de Yunanca 
eserlere ilgisinin tıp, astronomi, matematik ve botanik gibi konularla sınırlı kalmasına 
(bk. Adıvar 1982: 17, 19); edebiyatta özellikle Arapça ve Farsça eserlere 
yönelmelerine neden olmuştu. 

Bu durum, İstanbul’un fethinden sonra da çok değişmez. Oysa İstanbul’un 
fethiyle, Klasik Yunancanın öğrenilebileceği ve Batı Avrupalılar için ulaşılması hayal 
olan el yazmalarını üretebilecek deneyimli yazıcıların bulunduğu en önemli merkez 
ele geçirilmişti. Yunanların yaşadıkları toprakları fetheden Araplar gibi bir çeviri 
hareketi başlatan Fatih Sultan Mehmet, onlardan çok daha açık görüşlü bir tutum 
takınarak çevrilecek eserlerde dinî ve dünyevi ayrımı yapmamıştı. Tersine, bir pagan 
olan Bizanslı Georgios Gemisthos Plethon’un Keldanî Kâhinleri’nin de (Gutas 2003: 
168) kendi talebiyle kaleme alınan Hristiyanlık üzerine eserlerin de Arapçaya 
çevrilmesini buyurmuştu (Raby 1983: 23). Bunun dışında, Topkapı sarayındaki 
kütüphanesinde korumak istediği Yunanca ve Latince eserlerin kopyalanmasını 
buyuran Sultan, kendini kültürel uğraşlara ve bilimsel koruyuculuğa adadığı 
dönemlerde bu yazmaların üretilmesiyle şahsen ilgileniyordu (age. 28). Söz konusu el 
yazmalarından biri, Fatih’in 1462’deki Troia ziyaretinden bir yıl sonra, Johannes 
Dokeianos adlı bir Bizans bilgini tarafından yazılmış olan Homeros’un epik şiiri 
İlias’tı.30 Sultan’ın yazmalarla ilgili talebi, onun Yunan kültürüne ve Homeros’un 
özellikle de Troia savaşını konu alan İlias adlı şiirine ilgi duyduğunu açıkça gösterir. 
Yazmaların çevrilmemesi, birçok kaynakta beş dil bildiği söylenen Fatih’in Yunanca 
bilgisinin edebî metinleri anlayacak kadar derin olup olmadığının tartışılmasına neden 

30 Raby’nin İlias yazmasının üretilmesiyle ilgili verdiği olası tarih 1463 yılıdır. 1687’de Fransız elçisi Girardin 
tarafından Fransız kraliyet koleksiyonu için satın alınan bu yazma bugün “gr. 2685” envanter numarasıyla Paris’teki 
Milli Kütüphane’de bulunmaktadır. (Raby 1983: 16, 20-21) 
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olur.31 Yunanca alfabe alıştırmalarının yer aldığı Fatihin Çocukluk Defteri’ne (Ünver 
1961: 12) dayanarak Sultan’ın Yunancayı başlangıç düzeyinde bildiğini kabul eden 
Raby, Gennadios tarafından onun buyruğuyla yazılan dinsel eserlerin Arapçaya 
çevrilmesinden ötürü, Yunanca bilgisinin teolojik konularda sohbet etmeye 
yetmediğini düşünür. Bu yüzden, ona göre söz konusu yazmalar, ya Sultan'ın kişisel 
öğrenimi ya da saray üyelerinin öğrenimi için ya da her iki amaçla yazıya geçirilmiş 
olmalıdır. (Raby 1983: 23) Ne var ki Homeros’a duyulan ilgi saray çevresiyle sınırlı 
kalmıştı. Batı Avrupalıların ortaya attığı Türklerin Troia’lılardan geldiği iddiasının 
dahi32 Osmanlı aydınları tarafından benimsenmediği Homeros’un çevrilmesi 
konusundaki gecikmede ya da isteksizlikte görülebilir. 

BATILILAŞMA VE HOMEROS ÇEVİRİLERİ 

Bu isteksizliğin ilgiye dönmesinde, Osmanlı Devleti’nin 1839, 1856 ve 1860 
yıllarında yaptığı reformlarla yüzünü Batı’ya dönmesi etkili olur. Bunun sonucunda 
Fransızca Türk kültür yaşamına girer ve bu dilden çeviriler yapılmaya başlar. Yusuf 
Kâmil Paşa’nın (1808–1876) Fransızcadan çevirip 1862 yılında yayımlattığı Terceme-
i Telemak Osmanlı Türkçesindeki ilk çeviri roman olarak ünlenir. François de 
Salignac de la Mothe Fénelon’un (1651-1715) Homeros’tan esinlenerek yazdığı, 
Odüsseus’un oğlu Telemakhos’un maceralarını anlatandidaktik eser Les Aventures de 
Télémaque’ın (1699) çevrilmesiyle Türkler dolaylı yoldan da olsa Homeros’la bir kez 
daha karşılaşır. Daha bu çevirinin yankıları sürerken, Heinrich Schliemann’ın (1822-
1890), 1870 yılındaki izinsiz sondaj çalışmalarının ardından, 1871 yılında Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan izin alarak başlattığı ve 1873 yılında Homeros’un Troia’sı ile 
birlikte Priamos’un hazinelerini de bulduğunu sandığı kazılar tüm dünyada olduğu 
gibi Osmanlı’da da ses getirir. Osmanlı gazeteleri Schliemann’ın kazılarını 
başlangıcından itibaren ilgiyle izlemektedir; 6 Ağustos 1878 tarihli Terceman-ı Şark 
(Doğunun Tercümanı) gazetesinde “İnşallah, Baron Schliemann bu sefer de en değerli 
Antik eserleri Atina’ya kaçırmaz, ki bizim müzemiz de bunlardan faydalanabilsin” 
diye yazılıdır (aktaran Aslan 2016: 245). 

Nihayet, 1885/1886 yılında Naim Fraşeri’nin (1846-1900) Yunanca aslından 
yaptığı ilk Homeros çevirisi İlyada adıyla;33 bundan yaklaşık olarak on yıl sonra, 
1898/1899 yılında ise Selanikli Hilmi’nin olasılıkla Çağdaş Yunancadan yaptığı 
çevirisi İlyas yahud şâir-i şehîr Omiros adıyla yayımlanır.34 Her iki çeviri de yirmi 

31 Patrinelis (1971), dönemin kaynaklarını kullanarak Sultan’ın sanıldığı gibi yeterince Yunanca ve Latince 
bilmediğini kanıtlamaya çalışırken, Monfasani (1976: 186 dn. 34, 357 [Appendix IX,7]), doğrudan Patrinelis’e cevap 
vererek onun kaynak olarak kullandığı Trabzonlu Georgios’u yanlış değerlendirdiğini, Georgios’un 2. Mehmet’le ilgili 
yeterince bilgiye sahip olduktan sonra onun iyi Yunanca bildiğini açıkça ifade ettiğini yazar. 
32 Yunanca bilmedikleri için, Troia savaşıyla ilgili öyküleri Homeros’tan çok Vergilius’un (MÖ 70-19) Aeneis’inden 
öğrenmiş olan bazı Batı Avrupalı tarihçiler, Vergilius’un “Troia’lılar” anlamında kullandığı Teucri ile Türk isimleri 
arasındaki ses benzeşmesinin etkisiyle Türklerin kökenini Teucri’ye bağlayıp onları Troia’lı Aineias’ı ataları olarak 
gören Romalılarla akraba yapmışlardı (Runciman 1972: 344-345). 
33 M. Nâim Fraşeri (çev.), İlyada. Eser-i Homer, İstanbul: Karabet ve Kasbar Matbaası, 1303 (1885/1886). 
Osmanlıcası ile birlikte yayımlanan harf çevirisi için bk. Serbest 2013. 
34 Selânikli Hilmi (çev.), İlyas yahud şâir-i şehîr Omiros, İstanbul: Matbaa-yı Şirket-i Mürettibiye, 1316 
(1898/1899). Harf çevirisi olmadığı için bu eserle ilgili bilgiler Yüksel 2010: 54-70’ten alınmıştır. Selanikli Hilmi’nin 
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dört bölümden oluşan İlias’ın yalnızca birinci bölümünü içerir. Selanikli Hilmi, 
“Medhal-i Tercüme” adını verdiği giriş bölümünde Fénelon’un Télémaque’ını, aslı 
İlias olan şiirsel bir görüntü (hayal) olarak değerlendirir (Yüksel 2010: 56).35 Fraşeri 
de “Mukaddime”sinde Vergilius’un Aeneis’i nasıl Homeros şiirlerinin devamı ise, 
Fénelon’un “Sergüzeşt-i Telemak” adlı eserinin de Odüsseia’yı öyle tamamladığını 
söyleyerek Telemak’a Aeneis’le birlikte anacak kadar değer verir (Serbest 2013: 127). 
Fraşeri, Troia kazılarının bir efsaneyi gerçeğe dönüştürme olasılığına ise ölçülü 
yaklaşır:36 

“Truva kasabası Çanakkalesine yakın bir mevkide bulunurdu. 
Mukaddemâ [eskiden] gerek kasaba ve gerek muhâsarasıyla 
[kuşatma] muhârebesi [çarpışma] sarf-ı hayâlden ibaret farz 
olunurduysa da bâdehu [sonradan] o civarda icra olunan hafriyât 
[kazı] İlyada’nın münderecâtını [içerik] bir dereceye kadar teyîd ve 
tasdik eylemiştir.” 

(Harf çevirisi: Serbest 2013: 125) 

 

Naim Fraşeri’nin çevirdiği  
İlyada’nın kapağı  

(Serbest 2013: 119). 
Naim Fraşeri’nin, döneminin bilgilerine uygun olarak hazırladığı ayrıntılı 

Mukaddime’si (Serbest 2013: 122-129), çeviriye oldukça ciddi bir hazırlıkla 
başladığını gösterir. “İlyada” isminin nereden geldiğini açıklayıp Paris’in doğumuyla 
ilgili kehanetten tahta at öyküsüne kadar Troia’ya ilişkin birçok “esâtir” anlattıktan 
sonra, “Odiseya”dan da kısaca söz eder. Homeros’un yaşam öyküsüne dair bilgileri, 
çoğu Roma İmparatorluk Devri’ne tarihlendirilen Homeros biyografilerinden derlediği 
açıktır. Bununla birlikte “Homer’in vücûdiyetini inkâr” edenlere, hatta “İlyada” ve 
“Odiseya”nın farklı ozanlara ait olduğu ya da en azından farklı zamanlarda “yazılmış” 
olduğu iddialarına da değinmiştir. Ayrıca, daha eski kaynaklarda geçmemesine 
rağmen, Roma Devri biyografilerinde Homeros’a yakıştırılan “Fareler ve Kurbağalar 
Muharebesi” adlı eserin ona ait olamayacağı konusunda günümüzde bilinen bir görüşü 
tekrarlar. En dikkat çektiği konu ise, Homeros’un zamanında henüz yazı 
kullanılmadığından “İlyada ve Odiseya’nın eşârı [şiirleri] hâfızların zihninde hıfz” 
olunması, alfabenin kabulünden sonra “Alikorgoros [Lykurgos] nam Isparta 
hükümdarının himmet [çaba] ve emriyle” toplatılıp yazıya geçirilmiş olmasıdır. 
Homeros şiirlerinin yazıya dökülmesini Spartalılara mal etmekle, Lykurgos’un 
İonia’da dinlediği Homeros şiirlerini yazıya geçirip Yunan ana karasına getiren ilk kişi 

Yunancadan yapıldığı bildirilen, ancak Yüksel’in Azra Erhat çevirisiyle karşılaştırarak dahi çok fazla yanlış ve eksik 
bulduğu çevirisi, onun Homeros Yunancası olarak da anılan epik lehçeyi bilmediğini gösterir. 
35 Harf çevirisi olmadığı için bu eserle ilgili bilgiler Yüksel 2010: 54-70’ten alınmıştır. Selanikli Hilmi’nin 
Yunancadan yapıldığı bildirilen, ancak Yüksel’in Azra Erhat çevirisiyle karşılaştırarak dahi çok fazla yanlış ve eksik 
bulduğu çevirisi, onun Homeros Yunancasını bilmediğini gösterir.     
36 Alıntılarda eski sözcüklerin bugünkü anlamları tarafımca köşeli parantez içinde verilmiştir.  
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olduğuna ilişkin, Plutarkhos’un (Lykurgos 4.3-4) da aktardığı bir öyküyü bildiğini 
gösterir. Mukaddime’sinin sonunda “bu kadar meşhur muteber ve atik olan şu iki eser 
Avrupa’nın her lisanında mükerrer tercüme kılınmış olduğu hâlde lisân-ı Osmanî’de 
henüz tercüme olunmaması cây-ı teessüftür” dediği İlias ve Odüsseia’nın her ikisini 
de Yunanca aslından “peyderpey” yayımlama niyetinde olduğunu söylemesine karşın 
(age. 129), bu sözünü tutamaz. Hatta bize İlias’ın dahi yalnızca ilk bölümünün 
Türkçesini bırakır. Bunun nedeni, toplamı 15,693 dize tutan, uzun ama akıcı bir şiiri, 
ilk defa Türkçeye çevirme çabasının ortaya çıkardığı caydırıcı zorluklar olmalıdır. 

İlias ve Odüsseia’nın çoğu Fransızcadan yapılan eksik ya da 
özetlenmişçevirileriAhmet Cevat Emre’nin ilk tam çevirilerine kadar sürer. Nev 
Yunanilik adı verilen akımın öncülerinden olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, büyük 
bir heyecanla karşıladığı Ahmet Cevat Emre’nin Homeros  çevirisine duygusal bir 
önsöz yazar. 1940 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından kurulan 
Tercüme Bürosu Yunanca ve Latince eserlerin çevirilerine hız kazandırır. Emre’nin 
düzyazıyla çevirdiği Odüsseia’nın ilk on iki bölümünü içeren birinci cildi 1941; on 
üçüncü bölümden sonrasını içeren ikinci cildi 1942 yılında Türk Dil Kurumu 
tarafından Odüsseia (Odise) adıyla yayımlanır. 1957 yılında Varlık Yayınları’ndan 
çıkan ikinci baskıda eserin adının Odysseia olarak değiştirildiği görülür. Emre’nin ilk 
İlias çevirisi ise, aynı yıl yine Varlık yayınlarından İliada. İlias Destanı adıyla basılır. 
Azra Erhat ile A. Kadir’inşiir şeklindeki ilktam İlias çevirisi1958-1962 yılları arasında 
dört cilt hâlinde İş Bankası Kültür Yayınları tarafından İlyada adıyla basılır; 1967’de 
İlyada’nın ikinci baskısını tek ciltte yayımlayan Sander Yayınları, 1970’te aynı 
çevirmenlerin yine şiir şeklindeki Odüsseia çevirisini yayımlar. Azra Erhat’ın şair A. 
Kadir ile yaptığı, çok daha kolay okunan çevirilerinin günümüzde de yeni baskıları 
yapılırken, Emre’nin her iki çevirisinin de son baskısı 1971 yılında yapılmıştır (Çelgin 
1996: 27 no. 0328, 28 no. 0340). 

Erhat-Kadir çevirisinden sonra İngilizce, Çağdaş Yunanca gibi çeşitli dillerden 
yapılmış çeviriler yayımlanmaya devam eder. 2016 yılında Sema Sandalcı’nın Eski 
Yunancadan yaptığı yeni bir Homeros çevirisi İlyada adıyla önce Ceren Yayıncılık 
tarafından (Şubat ayında), sonra İlgi Kültür Sanat Yayınları tarafından (Ekim ayında) 
basılır. Ne yazık ki her iki baskının da kapağında Homeros’u aslından çeviren önceki 
çevirmenlere haksızlık edilerek “Eski Yunancadan ilk defa Türkçeye” diye bir 
açıklama yer alır. Sandalcı (2016: 11), Önsöz’de Ahmet Cevat Emre’den hiç söz 
etmeden, Azra Erhat’ın A. Kadir ile birlikte yaptığı çevirilerle büyük bir kültür 
boşluğunun doldurulduğunu; fakat Erhat-Kadir çevirisinde “bazı cümlelerin atlanmış 
olması” (atlanan cümlelere örnek vermez), “tekrar cümlelerinin Türkçeye farklı farklı 
çevrilmesi” gibi önemsiz sayılamayacak hataların bulunduğunu bildirir. Erhat’ın 
Yunanca aslından yaptığı çevirinin zaman zaman karşılaştırma yaptığı Fransızca 
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çevirinin etkisinde kalıp aslından uzaklaştığını söyler. Bu açıklamalarla Sandalcı kendi 
çevirisinin Eski Yunancadan Türkçeye ilk çeviri olduğuna inanıyor olmalıdır ki kapak 
sayfasına yerleştirilen açıklamadan rahatsız olmaz. Homeros çevirilerinin her 
dönemde az ya da çok kesintisiz olarak satılması, bazı yayınevlerinin etik olmayan 
tutumuyla sonuçlanmaktadır. Bunlardan biri Yason Yayıncılık’tır. Taşkın Köksal’ın 
editörlüğünde, albenili bir kapakla yayımladığı “İlyada” (Mart 2016) metninin ne 
hangi dilden ve kaynaktan çevrildiği ne de çevirmeni bellidir. 

YUNANCA SÖZCÜKLERİN YAZILIŞLARI 

Homeros destanlarının daha adlarının çevirisinde görülen kararsızlık37 Yunanca 
adların yazılışlarında bugün dahi tek bir yol izlenmemesinden kaynaklanır. İlk defa 
Naim Fraşeri’nin çevirisinin adında görülen, sonradan Erhat-Kadir çevirisinde tercih 
edilen “İlyada” adı, olasılıkla başka dillerin etkisiyle38 kullanılmaya başlamıştır. 
“İlyada” 2016 yılında yayımlanan Sema Sandalcı çevirisinde de benimsenir. Sandalcı 
(2016 7 dn. 1) konuyu şöyle açıklar: “İlyada adı, bu yerin kurucusu İlias’tan 
kaynaklanmaktadır. Eser İliad olarak adlandırılmaktadır.” Oysa “İlias” bir kahramanın 
değil, eserin adıdır. Homeros şiirlerinin adları ilk kez Herodotos’un eserinde görülür 
(Historiai 2.116-117; 4.29; 5.94, 5.122, 7.42-43). Antik Çağ’da Herodotos’tan itibaren 
destanlardan ilkinin adı İlias,39 diğerininki ise İon lehçesinde Odüsseie, Attike 
lehçesinde Odüsseia olarak geçer. Bu iki lehçe arasındaki “a/e” ses değişiminden 
ötürü, İon lehçesinin baskın olarak kullanıldığı Homeros şiirlerindeki Troie, Here gibi 
adlar, Attike lehçesinde Troia, Hera olur. Azra Erhat’ın Önsöz’ünde belirttiği, 
Fransızca okunuşun etkisiyle “Truva” olarak bilinen kentin adının Homeros 
destanlarında “Troia” olarak yazıldığı bilgisi (Erhat-Kadir 2008a: 24), çeviriyi 
yaparken sık sık Troie şekliyle karşılaştığı için, dikkatsizlik sonucu verilmiş olmalıdır. 
Naim Fraşeri “Truva”, Ahmet Cevat Emre ve Azra Erhat “Troya” derken, Sandalcı 
Önsöz’de ve Giriş yazısında Troia demeyi, çeviride ise Homeros’taki “Troie” şeklini 
korumayı tercih eder.   

Azra Erhat’ın dikkatsizliğinin bir benzerini Sandalcı, yukarıda aktarılan 
açıklamasında “İlyada” adının yerin kurucusu İlias’tan kaynaklandığını söylerken 

37 İlias’ı, yalnızca Ömer Seyfettin’in  1918’de “İlyad/İliade”, 1927’de ise “İlyade” diye çevirmesi (Çelgin 1996: 28 
no. 0329 ve 0335) bu konudaki kararsızlığın tipik bir örneğidir. 
38 Çağdaş Yunancada İliada, İspanyolcada Ilíada. 
39 “İlias” diye okunan adın ilk harfinin bazen I ile “Ilias” şeklinde yazılmasının nedeni, Yunanca (Hellence) 
sözcükeri Latin harflerine çevirirken, alfabesinde küçük “ı” harfi bulunmayan Latincenin esas alınması ve Latincede 
büyük “i” harfinin noktasız, yani “I” şeklinde yazılıyor olmasıdır. Yunanca öğretiminde ve özellikle akademik 
çalışmalarda başvurulan Latincenin esas alındığı harf çevirisi yönteminde amaç uluslar arası kuralları izleyerek bir 
tutarlılık yaratmaktır. Ne yazık ki bu yöntemde de bazı yazılışlar Türkçeye uydurulmak zorunda kalınmış; henüz hiçbir 
tutarlılık sağlanamamıştır. Örneğin Yunanca Ὀδύσσεια’nın Latinceye uygun olarak Odysseia olarak mı, yoksa 
Türkçeye uygun olarak Odüsseia diye mi yazılacağı yazarın tercihine göre değişmektedir. Aslında Yunanca metinlerin 
ilk çevrildiği yıllardaki kafa karışıklığı bir ölçüde aşılmıştır. Bugün sorun daha çok Latincenin mi yoksa Türkçe 
söylenişlerin mi esas alınacağıyla ilgilidir. Bu bildiride okuyucuya kolaylık sağlaması açısından Türkçe okunuşlar esas 
alınmış; yalnızca Antik Çağ’dan sonraki Yunan özel adlarında Latince yazılışlara uyulmuştur. 
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yapar. Oysa İlias “İlios’la ilgili” anlamına gelen bir sıfat; İlios ya da destanda geçen 
diğer adıyla Troie ise Priamos’un kale kentinin (polis) adıdır. Bu kent adını Zeus’un 
soyundan gelen iki kahramandan alır: Tros ve oğlu İlos. İlias’ta (20.215-220) Aineias 
Priamos’un soy kütüğünü şöyle çıkarır: Henüz İlios diye bir yer yokken, Zeus’un oğlu 
Dardanos İde (Attike lehçesinde İda) dağının yamaçlarında Dardanie’yi kurar; 
Dardanos’tan sonra oğlu Erikhtonios başa geçer; Erikhtonios’tan doğan Tros ise 
Troie’lileri yönetmeye başlar. Tros’un da üç oğlu olur: İlos, Assarakos ve Ganümedes. 
Dolayısıyla “İlios’un şiiri” anlamına gelen İlias poiesis’teki  İlias sıfatı, Yunanca 
birçok başka sıfat gibi sık kullanılmaktan ötürü zamanla isimleşmiş ve Antik Çağ’da 
destanın adını ifade eden dişil bir isim olarak kullanılmaya başlamıştır. Sandalcı 
“Troianın Kuruluş Efsanesi” adını verdiği bölümde Tros’tan bir cümleyle söz eder. 
Sandalcı’nın bir başka dikkatsizliği de Priamos’un kentinden bazen İlion bazen de 
İlios diye söz etmesidir. İlias’ta (4.46, 4.164, 6.448, 13.773, 20.216, 22.411, 24.27), 
özellikle yalın hâldeki kullanımında kentin adının İlios olduğu açıkça görülür. Buna 
karşın kent Ahmet Cevat Emre’de İlion, Erhat-Kadir çevirisinde İlyon olarak geçer. 

 Ilias’ın ilk dizeleri dört çeviride şöyle başlar: 

İlias 1.7 

“Ey İlahe! Pulos-zâde Aşil’in Ahaileri binlerle musibetlere giriftar edip, pek çok kahramanların 
cesur canlarını ahirete göndererek, cisimlerini yırtıcı kuşlara ve köpeklere yağma ettiren felâket-
engîz kin ve garezini terennüm eyle. Evvelemirde [ilkin] hükümdar-ı merdân [yiğitlerin hükümdarı] 
Agamemnon ile âlih nijad [tanrısal] Aşil münazaa [ağız kavgası] ederek ayrılmakla Zeus’un irâdatı 
[buyruklar] icrâ olundu.   

(Fraşeri) 

“Söyle bize tanrıça, Peleoğlu Ahilleus’un uğursuz öfkesini ki, Ahaylılara sayısız acılar getirdi, nice 
kahramanların ruhlarını Hades’e attı, özlerini kurtlara kuşlara yem etti böylece Zeus’un iradesi 
yerine gelmiş oluyordu. En önce o atışmadan başla ki, budunlar hanı Atreoğlu ile tanrısal 
Ahilleus’un arasını açtı.” 

(Emre) 

 

“Söyle, tanrıça, Peleusoğlu Akhilleus’un öfkesini söyle. 

Acı üstüne acıyı Akhalara o kahreden öfke getirdi, 

ulu canlarını Hades’e attı nice yiğitlerin, 

gövdelerini yem yaptı kurda kuşa. 

Buyruğu yerine geliyordu Zeus’un, 

ilk açıldığı günden beri araları 

erlerin başbuğu Atreusoğlu’yla tanrısal Akhilleus’un.” 

(Erhat-Kadir) 
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“Söyle ey tanrıça Peleusoğlu Akhilleus’un yıkıcı öfkesinin, 

Akhaioslara sayısız acı getiren, zamanından  

önce yiğitlerin nice güçlü canını Aides’e 

gönderen, onları her türden köpeğin, kuşun 

yağmasına bırakan. Zeus’un kararı yerine geliyordu, 

daha baştan kavga ettiler 

erlerin kralı Atreusoğlu ile tanrısal Akhilleus.” 

(Sandalcı) 

Fraşeri, “Ey İlahe!” diye başladığı ilk sözcük için bir dipnotla şairin yardım 
istediği “ilahe”nin dokuz Musa’dan biri olan “şiirin hamiyesi Faiyo” olduğunu yazar 
(Serbest 2013: 129). Cevdet Serbest’in “Faiyo” olarak okuduğu tanrıçanın ismine, 
Süheylâ Yüksel (2010: 59) çok farklı bir okumayla “Polyhymnia” der. Yüksel, Fraşeri 
gibi “Ya İlahe” diye çevirmeye başlayan Selanikli Hilmi’nin dipnotta şairin 
Minerva’ya seslendiğini açıklamakla yanlış bir bilgi verdiğini, İlias’ın ilk dizesinde 
seslenilen tanrıçanın Fraşeri’nin de belirttiği gibi “Musa Polyhymnia” olduğunu öne 
sürer (age. 59-60). Oysa her iki dipnot da gereksizdir; çünkü Homeros’ta bazen tekil 
bazen de çoğul olarak söz edilen Musa’lardan hiçbirinin adı verilmez. İlk defa dokuz 
Musa olduğundan söz edip onların adlarını tek tek sayan Hesiodos’ta (Theogonia 75-
79) bir tek Kalliope’den Musalar’ın başı olarak söz edilir. Bunun dışında, Homeros’ta 
ve Hesiodos’ta bütün Musalar epik şiiri esinler. Her Musa için farklı bir esin alanı 
belirlenmesi çok daha sonra, ilk kez Hellenistik Devir’de ortaya çıkar.40 

Akhilleus’un babası Peleus’un Fraşeri’de Pulos olması belki Osmanlıca 
yazılışla ilgilidir; ama Akhilleus’un Fransızca söylenişin etkisiyle Aşil’e dönüştüğü 
açıktır. Peleus Emre’nin çevirisinde çekim ekinin atılmasıyla Pele şeklini alır. 
Sandalcı’nın Homeros’taki şekliyle bıraktığı “Akhaioslar” yine çekim eki atılıp 
yalnızca gövde bırakılmaya çalışılarak her çevirmende farklı bir hâl alır: Ahailer, 
Ahaylılar, Akhalar. Emre’nin, “budun”, “han” gibi sözcüklerle Gök Türk 
yazıtlarından, Uygur anıtlarından, Oğuz Türklerinden ve Dede Korkut’tan esinlenerek 
Homeros’un arkaik diline benzer bir dil oluşturma çabası ve bununla “arkaik renkler” 
oluşturduğunu iddia etmesi Suat Sinanoğlu (1941: 344-345) tarafından bir bilinmeyeni 
bir başka bilinmeyenle açıklama çabası olarak yersiz ve tehlikeli bulunur. Aynı 
biçimde Yunanca basileus için Erhat’ta ve Sandalcı’da kullanılan “kral” sözcüğünün 
doğru bir karşılık olduğu şüphelidir; “bey” daha doğru bir çeviri olabilir. Sandalcı’nın 
çevirisinde geçen Aides, Hades’in Homeros’ta geçen arkaik şeklidir. Ölü bedenleri 
(leş) yiyen köpekler ile kuşların eylemini anlatmak için Emre ve Erhat’ın seçtiği 

40 Hellenistik Devir’de Herodotos’un Pers savaşlarını anlattığı tarih kitabı dokuz bölüme ayrıldığında, her bölüm bir 
Musa’nın adıyla anılmıştır; bu bölümlerden ilkine elbette tarihle ilgili olan Musa Klio’nun adı verilir. 
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“kurda kuşa yem olmak” deyimi, anlatılmak isteneni “yağma”dan daha iyi 
vermektedir. Son cümlede Azra Erhat’ın “buyruğu yerine geliyordu Zeus’un” ifadesini 
“ilk açıldığı günden beri araları erlerin başbuğu Atreusoğlu’yla tanrısal Akhilleus’un” 
cümlesine bağlaması, Yunanca eks hou  “-den beri”, hatta ardındaki prota ile “ilk 
andan beri” anlamına geldiği için daha doğru görünür (bk. Wilson 2010). İlk Homeros 
çevirmeni olarak Fraşeri aslına oldukça uyan bir çeviri sunmuştur. 

ŞİİİRSEL ÇEVİRİ 

Homeros’u çevirmedeki en büyük zorluklardan biri onun vezinli bir şiir 
olmasıdır. Homeros şiirlerinde kullanılan daktylos heksametron’u veznini şemalarla 
açıklayan Fraşeri, bu şiirlerde kafiyenin “makbul” olmadığını, şiirin yalnızca vezinle 
sınırlandırıldığını söyler (Serbest 2013: 127). Çevirisinde bu zorlu işe hiç kalkışmadan 
düzyazıyı tercih eder. Ahmet Cevat Emre, çeviriden hemen önce yer alan “Giriş” 
bölümünün sonunda hiçbir şiirin orijinaliyle aynı güçte çevrilemiyeceğini söyleyip 
“bu tercümenin kusurlu olduğunu herkesten evvel kendim bilirim” diyerek bir biçimde 
hoşgörülmeyi diler ve Homeros vezniyle ilgili herhangi bir bilgi vermez. Çevirisi 
mısraları Yunanca aslına uygun olarak sıralamak dışında düzyazı olan Sandalcı vezin 
konusuna hiç değinmez. Azra Erhat (2008a: 68-69) da Fraşeri gibi, Homeros’ta 
kafiyenin bulunmadığını vurgulayarak vezni şemalar yardımıyla olabildiğince 
açıklamaya çalışır. Matthew Arnold, 1861’de yayımlanan ve zamanında Homeros’u 
çevirmeye kalkışan hemen herkesin okuduğu On Translating Homer’de Homeros’un 
serbest mısralarının kafiyeyle aktarılmasına kesinlikle karşı çıkar. Bu karşı çıkıştaki 
temel neden kafiyelerin beyitlere dönüşerek şiirin orijinal ritmini değiştirip 
bozmasıdır. Bu amaçla kötü bir çeviri olarak Alexander Pope’un 1715’te yayımlanan 
İngilizce İlias’ının beyitli çevirisinden örnekler verir. (Arnold 1861: 14-21; Arnold 
1941: 70) Türkçeye ilk İlias çevirisinin Sadullah Paşa (1839-1890) tarafından 
yapıldığını iddia eden Hasan Ali Yücel (2008: 271-272), olasılıkla 1886’da 
yayımlanan Naim Fraşeri’nin çevirisinden haberdar değildi. Çünkü “hemen otuz sene 
sonra Ömer Seyfeddin'in Yeni Mecmua’da çıkan tercümesini görüyoruz (sayı 45’ten 
64’e kadar 12 tefrika, 23 Mayıs 1918-3 Ekim 1918)” diyerek Seyfettin’in 
Fransızcadan yaptığı İlias çevirisinin giriş kısmına yer verirken, Naim Fraşeri’nin 
Yunanca aslından yaptığı çeviriden hiç söz etmez. Yücel’in Mithat Cemal Kuntay’da 
görüp kopyaladığı bu çeviri daha önce hiçbir yerde yayımlanmamıştır. Yücel, hangi 
dilden yapıldığını belirtmeden, “mef’ûlü mefâilün faûlün vezninde” yazılmış çeviriyi 
bizimle paylaşarak beyitli bir çeviri örneği yayımlamış olur:  

İLYAD. Muhâsara-i Turuva. 
Birinci manzume 

Ey vâhibe-i füyûz-ı eş’ar | Eyle gazab-ı Aşil’i tezkâr ||2 Öyle gazab-i kedûret-âver | Yûnanlılara belâ-
yi ekber  ||3 Gitti nice kahraman bu yüzden | Ervâhına dûzeh oldu mesken ||4 Yani Pelus’un karârgâhı 
| Ervâh-ı lâtifenin penâhı ||5 Ecsâd-ı kesire kaldı yerde | Murgan u kilâba oldu ta’me ||6 Vaktaki 
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Aşil’le Agamemnun | Yekdiğere oldu kini efzun ||7 Emr-i ezelî-i rabbül-erbab (Zeus) | Buldu yerini bu 
idi icab ||8 İmdi bu nifaka kim sebeptir | İyi Leton olduğu aceptir ||9 Serdâra kızıp o zât-ı kutsî | 
Yağdırdı vebâyı şasd-ı kavsi ||10 Yûnanlıları kırıp geçürdü | Ordularına belâ üşürdü.” 

Özel isimlerin bazen hiç yer almadığı bazen de eksik ya da yersiz kullanıldığı 
bu çeviride, Süheylâ Yüksel’e (2010: 49) göre, Zeus, Musa isimleri yerine sıfatların 
tercih edilmesinin olası nedeni Türkçesini aruz veznine uydurma çabasıdır. Nedeni ne 
olursa olsun, çevirideki anlam aslından oldukça uzaklaşmıştır. Her halkın kendi kavim 
adlarıyla anıldığı Homeros’ta henüz tüm Yunanları kapsayan genel bir kavram 
yokken, 2. ve 10. beyitlerde “Yunanlılar” denmesi, Sadullah Paşa’nın Homeros 
kültürüne yabancı olduğunu gösterir. Homeros şiirlerinde “cennet” ve “cehennem” 
diye iki ayrı kavram bilinmezken, ölümden sonra bütün ruhların gittiği Hades’in 
Sadullah Paşa çevirisinde “dûzeh” (cehennem), Naim Fraşeri çevirisinde “ahiret” 
sözcüğüyle karşılanması da aynı yabancılığın sonucudur; Emre’den itibaren bu 
kavram çevrilmeden Hades olarak bırakılır. Sonuçta heksametron’u aruz vezniyle 
verme çabası, İlias’ın ilk on dizesine karşılık gelen on beyitten sonra Sadullah Paşa’yı 
zorlamış olmalı ki çevirinin geri kalanına düzyazıyla devam etmiştir (Yücel, 46-47 
sayfa tuttuğunu söylediği düzyazı kısmı yayımlamaz). 

Aslında heksametron vezni hiçbir biçimde Türkçeye uymaz. Azra Erhat (2008a: 
69-70), bu nedenle A. Kadir ile birlikte “düz bir nesir dili” yerine vezinsiz ama “bir 
çeşit nazım uyumu tutturacak dize kalıplarına” başvurduklarını yazar. Bu seçimle 
okunması en kolay, en akıcı ve şiirsel çeviriyi bırakırlar bize. İoanna Kuçuradi (1978: 
116), Homeros çevirileri üzerine bir yazısında Ahmet Cevat Emre’yi çevirdiği şiir 
değil, düzyazı bir metinmiş gibi davrandığı için eleştirerek “oysa Azra Erhat ile A. 
Kadir’in çevirilerini okurken insan, bütünlüklerinde tanıyabiliyor Homeros’un 
‘ses’ini” diye abartılı bir yorumda bulunur. Çünkü duyulan ses asla Homeros’unki 
değildir; yalnızca A. Kadir’in yeniden düzdüğü şiirin sesidir. Erhat (age. 70), 
çevrilmedik bir tek sözcük bırakmamaya özen gösterdiklerini söylese de, Sandalcı’nın 
söylediği atlamalardan biri İlias’ın (1.16) hemen başlarında görülür. Kızını kurtarmak 
için sayısız armağangetiren Apollon rahibi Khrüses’in yalvarması Azra Erhat’ta “bir 
bir yalvarıyor tekmil Akhalara, |16 daha çok, orduları dizen Atreusoğlu’na 
yakarıyordu” diye aktarılır. Yunancasında ise “en çok da Atreus’un erlere hükmeden 
iki oğluna” (İlias 1.16) denmektedir. Bu kısım burada ele alınan diğer şiirlerde tamdır; 
ancak Erhat-Kadir çevirisindeki küçük eksiklik onun ne anlamında ne de şiirsel dilinde 
önemli bir bozulmaya yol açar. Bazen tüm sözcükler aktarıldığında eksiksiz bir çeviri 
ortaya çıkabilir; ama Türkçede yakalanan şiirsellik bozulur. 

Homeros şiirlerindeki anlamı, duyguyu ve düşünce yapısını vermenin vezinden 
de çok zorlayan kısmı onun sözlü kültürün ürünü olmasıdır. İlk kez Milman Parry 
(1902-1935), sözlü ve yazılı düşünce biçimleri arasındaki ayrımı ve Homeros 
şiirlerinin heksametron veznine  bağlı “kalıplar” (formulas) aracılığıyla geleneksel ve 
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“sözlü” (oral) bir teknikle yaratıldığını ayrıntılarıyla ortaya koyup Homeros 
metinlerine bakışı kökten değiştirir.41 Homeros şiirlerindeki sözlü anlatı tekniklerine 
bağlı kaldığımızda Sandalcı’nın (2016: 11) Azra Erhat’ı Türkçeye farklı farklı 
çevirdiği için (bu arada iddia edildiği kadar farklı çevirilere rastlanmaz) “filolojik bir 
hata” yapmakla eleştirdiği tekrarlanan kalıp cümleler aslında Homeros anlatısının en 
kolay kısmıdır. Homeros biçemi tam izlenecekse, önce ilk dizelerden başlamak 
gerekir. Homeros’ta her iki epik şiirin de ana motifi daha ilk dizenin ilk sözcüğünde 
verilir: İlias bir “öfke”nin (menis), Odüsseia ise Odüsseus’un, yani bir “adam”ın 
(aner) öyküsüdür. Böylece dinleyicinin dikkati ilk sözcüklere çekilir: 

 
Öfkesine (menin) türkü düz (aeide), tanrıça (thea), Peleusoğlu Akhilleus’un (öfkesine) 

(İlias 1.1) 

 O adamı (andra) anlat bana (moi ennepe) Musa  (Odüsseia 1.1) 

 
Oysa ele aldığımız şiirlerin hiçbirinde bu önemli sözcükler başa alınmaz. Aynı 

vurgu Odüsseia’da (19.535) Penelopeia’nın gördüğü bir rüyayla ilgili Odüsseus’a 
söylediği şu cümlede bulunur: “Haydi” der, “bana rüyamı yorumla ve dinle!” Önce 
“yorumla”, sonra “dinle” denerek eylemlerin mantığa uygun sırasının tersine 
çevrilmesiyle dinleyicilerin Odüsseus’un yapacağı yoruma odaklanması sağlanır. 
Sonradan söylenmesi beklenen bir düşünceyi vurgulamak için öne almak, Antik 
Çağ’da bilinen bir Homeros tekniğidir. Ahmet Cevat Emre bu cümleyi “Fakat dinle de 
şu düşümü yorumla”; Azra Erhat “haydi, gördüğüm düşü anlatayım da, yorumla bana” 
diye çevirir. 

SONUÇ 

Homeros’u Latince kaynaklardan öğrenen Batı Avrupalılar 16. yüzyıldan 
itibaren onun şiirlerini kendi dillerinde okumaya başlamışlardı. Türkler ise İstanbul’un 
fethiyle bütün Yunan edebiyatını çevirtebilecek olanaklara kavuşmalarına rağmen 
XIX. yüzyılda gerçekleşen Tanzimat reformlarına kadar tıp, astronomi, matematik gibi 
alanlar dışındaki Yunanca eserlere ilgi duymamışlardı. Bu ilgisizlik Tanzimat’la 
birlikte değişip yerini Batı edebiyatından yapılan çevirilere bırakmıştı. Üniversite 
öğrencileri eğitim almak için artık Fransa’ya gidiyorlardı. Hasan Ali Yücel’in kurduğu 
Tercüme Bürosuyla Yunan ve Latin klasiklerinin çevirisi hız kazandı. Bütün bu 
gelişmelerin sonucunda bugün Homeros’un hem aslından hem de başka dillerden 
yapılmış birçok çevirisi vardır.  

41 Milman Parry’nin farklı yayınlarda yer alan ya da daha önce hiç yayımlanmamış olan çalışmalarının tümü, 
ölümünden sonra, oğlu Adam Parry tarafından tek kitapta (Parry 1971) toplanır. 
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Homeros içinde ipuçları bulunan bir labirent gibidir. Bu ipuçlarını 
yakalayabilmek için Homeros veznini, anlatı tekniklerini, Yunan müthos’larını, ama 
en çok da sözlü kültürü iyi öğrenmek ve çok geniş bir bilgi birikimine sahip olmak 
gerekir. Naim Fraşeri henüz Türkçe örneği bulunmazken tamamlayamadığı başarılı 
çeviriyi Mukaddime’sinden aktardığımız bilgisine borçludur. Homeros’un dili basit 
gibi görünürken bazen ne demek istediğini anlamamızı zorlaştıran bir anlatı tekniğiyle 
bazen bize o anda saçma gibi görünen bir müthos’la karşı karşıya kalırız. Etman’ın 
Arapların yabancı olduklarını söylediği müthos’lar sözlü kültürün ürünleridir ve asıl 
yabancılaştığımız yazıdan önceki kendi düşünme biçimimizdir. Bu düşünce biçimini 
yansıtan ortak kültür Odysseia’da küklops denen tek gözlü dev olarak karşımıza 
çıkarken, Dede Korkut’ta biraz değişik bir öyküyle tepegöz olarak karşımıza çıkar. 
Homeros şiirlerinde kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler okunmak üzere değil, kalabalık 
bir dinleyici topluluğu önünde söylenmek üzere düzülmüşken, Kuçuradi’nin söylediği 
gibi o şiirlerin sesini yakalamamız yalnızca bir hayaldir. Çünkü bugün bizim için 
Homeros yalnızca İlias ve Odüsseia metinleri, köklü bir geleneğin ortaya koyduğu iki 
uzun şiirin yazıya dökülmüş hâlidir. Selanikli Hilmi’nin Homeros’tan esinlenilerek 
yazılan Télémaque için söylediği gibi, Homeros çevirilerinde şiirlerin aslı değil, ancak 
şiirsel görüntüsü yakalanabilir. Bununla birlikte hiçbir Homeros çevirisi son 
olmayacak, sağlam bir zemin üzerine oturan her yeni çeviri (belki bir şairin de 
yardımıyla) bizi bu görüntüye biraz daha yaklaştıracaktır.  
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ÖZET 

Çocukların dil gelişimi ve yabancı dil edinimleriyle ilgili teorik yaklaşımlar, yöntemler ve 
uygulamaya yönelik faaliyetler güncelliğini geçmişte olduğu gibi günümüzde de korumaktadır. 
Güncel gelişmelere bağlı olarak konuyla ilgili yeni yaklaşımlar önceki yöntemlerin tekrar ele 
alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), eğitim konusunda, zamanının uygulamalarının aksine 
farklı bir görüşü savunmuştur. Çocuk merkezli, çocuğun kendi yetenek ve özelliklerini temel 
alan ve bu anlamda eğitimde özgürlükçü bir anlayışa sahip bir görüşü savunmuştur. O çocuğun 
kendine, kişiliğine ve yaradılışına güven duyduğu bir eğitim sistemi önermiştir. Maria 
Montessori (1870-1952) de çocuğun kendi kendine faaliyet gösterebileceğinden yola çıkarak, 
özellikle okul öncesi çocukların eğitimine yepyeni bir yol açmıştır. Montessori yönteminin 
temel ilkesi, çocuğun etkinlik göstereceği alanı kendi kendine seçmesidir. Onun anlayışına 
göre her çocuk kendi kendini eğitebilecek yeteneğe doğuştan sahiptir. Rousseau ve 
Montessori’nin düşüncelerine benzer bir anlayışa sahip olan diğer bilim insanı ise Jean Piaget 
(1896-1980)’tir. O da çocukların gelişimi üzerine birçok araştırma yapmış ve aynı zamanda 
bilişsel gelişim kuramının da savunucusudur, çocuk eğitimi üzerine yaptığı çalışmalar eğitim 
alanında çığır açıcı olmuştur. 

Bu bağlamda ele alacağımız Rousseau, Piaget ve Montessori’nin çocuklarda dil gelişimi 
konusundaki ortak ve farklı görüşlerinden yola çıkarak, onların dil eğitimindeki özgürlükçü 
değerler dizisi anlayışını nasıl benimsedikleri ve bu düşüncenin uygulanması konusundaki 
hususlara değineceğiz. Söz konusu bu bilim adamları, alan ile ilgili olarak dünya çapında 
önemli bir yer edinmişlerdir. Onların çocukların genel eğitimi ve yabancı dil edinimleri 
konusundaki görüşleri karşılaştırılarak ele alınacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, çocuk merkezli eğitim anlayışını benimseyen, 19. yüzyılda yaşamış 
Rousseau, Piaget ve Montessori gibi alanın merkezinde yer alan bilim adımlarının 
görüşlerinden hareket ederek, var olan bulguların yeni metotların gelişimine nasıl katkıda 
bulunabileceğini göstererek çocukların yabancı dil edinimleri konusunda yeni yöntemlerin 
oluşturulmasına ışık tutmak olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: J.J.Rousseau, J.Piaget, M. Montessori, Yabancı Dil Edinimi, Çocuğun 
yabancı dil gelişimi 
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Today, theoretical approaches about children’s language acquisition and language 
development, methods and performance-oriented training are very up-to-date as it used to be in 
the past. Relying on the recent developments, the new approaches make it necessary to 
rehandle the subject. 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), contrary to the widespread practises in his time, has 
suggested a different idea. He suggested a child-oriented training, based on the skills and 
features of the child and thus a much more liberal education. In this type of education, the child 
can have more self-confidence. Relying on the self-sufficiency of the children, Maria 
Montessori (1870-1952) has opened a new path for the children, especially for the ones in the 
preschool education. The main principle of the Montessori method is that the child himself 
decides what to study. According to Montessori, every child has the capacity to educate 
himself since s/he was born. Jean Piaget (1896-1980) has similar ideas with Rousseau and 
Montessori. He has made many researches about child-development and he is a supporter of 
the cognitive development approach as well. Moreover, his studies on child education are 
groundbreaking. 

In this study, how Rousseau, Piaget and Montessori (taking the similarities and the differences 
in their approaches into account) adopt the principal of liberal education will be studied since 
these scientists have an important place in the child education all over the world. In addition to 
these, their ideas about children’s language acquisition and general child education will be 
compared and contrasted. 

Thus, the aim of this study is to contribute to develop new methods in children’s language 
acquisition by making use of the child-oriented education methods of Rousseau, Piaget and 
Montessori, all lived in the 19th century and to shed light into the future generations. 

Keywords: J.J.Rousseau, J.Piaget, M. Montessori, Foreign Language Acquisition, Children’s 
language development 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de çocuk gelişimi ve dil edinimi, eğitimin 
temel taşlarını oluşturmaktadır. Çocuk gelişimi ve dil öğretimi ile ilgili yapılan 
araştırmalar ışığında çocukların daha sağlıklı, etkin, dinamik ve yaratıcı bir şekilde 
öğrenmelerini sağlayan yöntemlerin çocuk merkezli olduğu görülmektedir. Bu yeni 
yaklaşımlar aslında geçmişteki birçok bilim adamının yıllar öncesinde değinmiş 
oldukları çocuk merkezli öğretme yöntemlerini içermektedir. Bu konu bağlamında 
çocuk gelişimi ve çocukların dil ve yabancı dil edinimlerini olumlu yönde etkileyen 
yöntemlerin çıkış noktasına değinip, farklı ve benzer görüşleri savunan bilim 
adamlarının görüşlerini karşılaştırarak, yeni yaklaşımların benzerliklerini ve 
farklılıklarını ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 Bu çalışmada, Rousseau, Piaget ve Montessori yöntemlerinin ana 
hatlarını ortaya koymak ve ailelerin ve eğitimcilerin bu konuyla ilgili çocuklarının 
doğasını anlamalarını ve bu doğrultuda bir eğitim anlayışını sunmalarını 
amaçlamaktadır.  

 Çocukların gelişimlerini izlemek ve onları anlayarak bir eğitim şeklini 
benimsemek kendine güvenen, benliği oturmuş, daha düşünsel bir beceriye sahip 
bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Rousseau’nun bir sözü bunu çok güzel 
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özetlemektedir. “Çocukların kendine özgü görme, düşünme ve duyumsama biçimleri 
vardır. Onların yerine kendimizinkileri koymak kadar anlamsız hiçbir şey olamaz” 
(Rousseau 2000: 72). 

Jean Jacques Rousseau, 1712-1778 yılları arasında yaşamış, yaşadığı döneme 
damgasını vurmuş önemli bir Fransız düşünür, yazar, filozof ve pedagogdur. Fransız 
aydınlanmasının düşünürlerinden olan Rousseau, eğitim konusunda zamanının 
uygulamalarının aksine farklı bir görüşü savunmaktadır. Çocuk merkezli, çocuğun 
kendi yetenek ve özelliklerini temel alan ve bu anlamda eğitimde özgürlükçü bir 
anlayışı benimseyen bir düşünürdür. Rousseau bu görüşlerini “Emile” adlı eserinde 
ortaya koymaktadır. Rousseau bu eseriyle bir anlamda kendi eğitim anlayışını ifade 
ederken, o zamanların mevcut eğitim sistemini de eleştirmektedir. Aynı zamanda 
çocuğun kendine, kişiliğine ve yaradılışına güven duyduğu bir eğitim sitemini 
önermektedir (Korkmaz 2012: 9). Fransız aydınlanmasının akılcı düşünürü olarak 
bilinen Rousseau, eğitimde akılcı, merak uyandıran ve düşünmeye sevk eden bir 
görüşü savunmaktadır. “Rousseau, Emile’de açıkladığı eğitim yaklaşımı ile kendi 
kendine kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen, özsaygısı yüksek, kendini ifade 
edebilen, problem çözme becerisine sahip, kendi eylemleri üzerine denetimi olan, 
barıştan yana, emeğe saygılı ve kendi doğalarıyla uyumlu özgür çocuklar yetiştirmeyi 
amaçlar” (Korkmaz 2012: 19).  

Maria Montessori, 1870’de İtalya da doğmuş, 1952’de Hollanda’da hayatını 
kaybetmiştir. Geliştirmiş olduğu yöntem ve materyallerle bugün dünyanın birçok 
yerinde, çağdaş eğitim reformcuları arasında yer alan İtalya’nın ilk kadın doktorudur. 
Çocukların kendi kendine faaliyet gösterebileceğinden yola çıkarak, özellikle okul 
öncesi dönemde yepyeni bir yol açmıştır (Aytaç, K. 1976: 45).  

Maria Montessori yönteminin temel ilkesi, çocuğun etkinlik göstereceği alanı 
kendi kendine seçmesidir. Yani Montessori’ye göre her çocuk kendi kendini 
eğitebilecek yeteneğe sahiptir (a.g.e. : 46). Montessori yaşadığı dönemde İtalya’da 
1906 yılında kurduğu çocuk evinde, öncellikle zihinsel engelli çocukları ele almış ve 
onların eğitilerek toplumdaki yerlerini almaları gerektiğini öne sürmüştür. Daha sonra 
ise geliştirdiği yöntem ve materyallerle, bu çocuklarda ilerleme kaydettiğini görünce, 
normal çocuklarda da deneme fikri oluşmuştur. Böylece Montessori aynı yöntem ve 
materyalleri normal çocuklarda da tatbik etmesi sonucunda büyük bir başarı elde 
etmiştir. Bunun üzerine yöntemini yeni materyallerle geliştirmiş ve dünya çapında 
büyük merak uyandırmıştır. 

Çocukların gelişimi üzerine çalışmalar yapan ve bilişsel gelişim kuramının 
savunucusu olan Jean Piaget ise 1896- 1980 yılları arasında yaşamış bir diğer 
düşünürdür. Piaget daha çok bilişselcilik kuramıyla bilinir. Ancak çocuk eğitimi 
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üzerine yaptığı çalışmalar ve gözlemleri de eğitim alanında başarılı olduğunu 
göstermektedir. Örneğin Çocukta Dil ve Düşünme (Charles 2003: 24) adlı eserinde, 
öğretim ilkeleri ile ilgili çalışmalarını ortaya koymuş ve bu çalışmaların sonucunda bir 
kuram geliştirmiştir. Bu kuramı ise bugün çocuk eğitimi üzerine eğitim ve öğretim 
yapan kurumlarda halen önemsenmektedir.  

Rousseau’nun eğitim anlayışı, eğitimde özgürlükçü yaklaşımın temellerini 
atarken (Korkmaz, 2012: 17), Montessori de aynı görüşten yola çıkarak, çocukların 
kendi dünyalarını keşfedip, kendi kendine öğrenme alanını oluşturmalarını, yani özgür 
bir alana ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Malloy bununla ilgili olarak şunu ifade 
etmektedir:  

“Çocuğunuz, hem içerde hem de dışarıda içinde serbestçe dolaşabileceği 
bir yere gereksinim duyar. […]O, çevresinde, yetişkinin müdahalesi 
olmadan, rahatça eline alabileceği ve kullanabileceği objelere 
gereksinim duyar” (Malloy 1989: 30-31).  

Rousseau da diğer bazı pedagoglar gibi, eğitimin çocuk merkezli yapılması 
gerektiğini savunmuştur. Bununla ilgili ifadesini “Emile” adlı eserinde şu şekilde dile 
getirmektedir:  

“Çocuklar nedir, bilmiyoruz. Ne kadar yanlış düşüncelerle gidersek o 
kadar da yanılmış olacağız. En bilgi kişiler, öğrenmekte olan çocukların 
durumlarını dahi düşünmeden, yetişkinler için önemli gibi görünen 
konularla uğraşırlar. Çocukluğun ne demek olduğunu bilmeden, insanı 
çocuklukta ararlar. İzlenen yöntem yanlış ve düşsel olsa dahi, insanlara 
faydası olsun diye, benim ele aldığım konu işte bu. Yapılması gerekeni 
çok yanlış algılamış olabilirim. Ama üzerinde durulması gereken konuyu 
iyi bir şekilde saptamış olduğuma inanıyorum. O halde, öğrencilerinizi 
inceleyerek işe başlayınız. Eminim ki onları hiç tanımıyorsunuz”. 
(Rousseau 2000: 14-15).  

 Çocuğun serbestçe hareket etmesinin gerekliliğini Piaget de savunur. 
Piaget böyle bir atmosferin sınıfta öğretmen tarafından yaratılması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Piaget’e göre bu atmosfer, serbest ve kendiliğinden oluşmalıdır. 
Ancak öğretmen sınıftaki rolünü büsbütün kaybetmemelidir. Öğretmen ders öncesi 
bazı hazırlıklar yaparak materyaller hazırlamalı, çocuklara seçenekler sunmalı ve 
onlara yardımcı olmalıdır. (Charles 2003: 25). Bu hazırlıklar çocukların/ öğrencilerin 
cesaretlendirilmeleri doğrultusunda olmalıdır. Montessori yönteminin parolası da 
Piaget’in görüşünden çok farklı değildir. Piaget yetişkinlerin çocukların kendi 
yapabilecekleri işleri teşvik ederken, gerekli görüldüğü durumlarda destek olunmasını 
düşünmektedir. Ona göre okuldaki faaliyetlerin akışında ve uygulanışında bir düzen ve 
uyum olmalıdır (a.g.e. : 25). Çünkü düzensizlik çocuğu rahatsız eder, motivasyonlarını 
azaltır ve öğrenme becerilerini kısıtlar. 
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Montessori çocuklarda çok güçlü bir düzen duygusu olduğunu savunmuştur. 
Çünkü çocuğun düzenli vakit geçirmesi ve düzenli bir hayata alışabilmesi için 
çevresinin de ona düzenli bir ortam sunması gerekmektedir. (Malloy 1989: 14).  

Rousseau, öncelikle çocuğu tanımakla ve onun isteklerini ve ihtiyaç duyduğu 
şeyleri bilmekle işe başlanması gerektiğini savunmaktadır. Bu durumda o dönemin 
eğitim anlayışını ve eğitimcileri de eleştirdiğini görüyoruz. Piaget eğitimcinin görev 
ve sorumluluklarını vurgular ve onun görevinin sanılanın aksine- tıpkı Rousseau ve 
Montessori gibi- öğretmenin öncelikli görevinin, çocuklara bilgi aktarmak değil, 
çocuğun zihinsel ve fiziksel faaliyetlerini güvence altına almak olduğunu 
vurgulamaktadır. Öğretmenin çocuğa sunacağı faaliyetler, objelerin kullanımı ve 
sosyal rollerini de içine alan dilsel ifadeleri içeren aktiviteler olmalıdır (Charles 2003: 
26).  

Rousseau, dışarıdan bakıldığında her çocuğun bir diğerine benzer olduğunu, 
fakat çocukların gereksinimleri ve ihtiyaçlarının ise farklılık gösterdiğini ve bunları 
dile getiremediklerini vurgulamaktadır. Çünkü çocuklar henüz bu özelliklerden 
yoksundur. Buradan eğitimcinin iyi nitelikler taşıması ve çocuğun gereksinimlerini 
göz önünde tutarak, onun ihtiyaç duyacağı yaklaşımları bilmesi gerektiğini anlıyoruz. 
Rousseau, iyi bir eğitmeni Sokrates’i örnek göstererek betimler: “[…] iyi bir öğretmen 
tıpkı Sokrates gibi kaideleri, hareket tarzlarını öğretmeyip talebenin kendisine 
buldurmak ister” (Küken 1996: 163). Rousseau’nun bu ifadesinden de anlaşıldığı gibi, 
günümüzde kullanılan keşfedilerek öğrenme yönteminin temel taşlarını buradan aldığı 
görülmektedir. Bu konuda öğretmene büyük bir görev düşmektedir. Küken bununla 
ilgili şunu ifade etmektedir: “Öğretmenlerin derslerini birer nutuktan ziyade tecrübeye 
dayalı bir şekilde düzenlemeleri gerekir. Bizzat kendilerinin de onlara örnek 
oluşturmaları gerekir” (a.g.e. : 164). Çocukların bilinen genel gereksinimleri dışında, 
her çocuk farklı desteklere ya da bazı çocuklar özel ilgiye de ihtiyaç 
duyabilmektedirler. Rousseau “Emile” in birçok yerinde iyi bir eğitimcinin kriterleri 
konusunda şu görüşlerini belirtmektedir:  

“Burada belirteceğim tek şey, genel kanının dışında, bu eğitimcinin 
bilgisi ve olabildiğince genç olmasıdır. Hatta mümkünse, kendisinin dahi 
çocuk olması tercihimdir ve böylece öğrencisine arkadaşlık yapabilecek, 
öğrencisinin özel zevklerini paylaşarak onun güvenini de 
kazanabilecektir. Çocukluk dönemiyle olgunluk dönemi arasında bir 
bağın oluşması için ortak nokta pek yoktur. […]” (Rousseau 2000: 33).  

Rousseau ve Montessori’nin bu konuda benzer görüşü paylaştıklarını 
görmekteyiz. Rousseau, eğitimcinin mümkünse çocuk olması gerektiği kanısındadır. 
Montessori yönteminin uygulandığı sınıflara baktığımızda, bu sınıfların farklı yaş 
gruplarından çocukları bir araya getirdiğini bilemekteyiz.  
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Kemal Aytaç’ın değindiği gibi: 

“Görülüyor ki, Montessori tarafından geliştirilen öğretim siteminde, yıllık 
sınıflar sistemine gerek kalmamaktadır. Çünkü öğrenci, öğrenme materyallerini 
serbestçe seçerek en serbest tarzda meşgul olmakta ve bu yolla da kendine uygun 
düşen bir biçimde öğrenmektedir. […] Bu sistem, diğer yandan öğretmenin tek tek her 
bir öğrenciyle daha içten meşgul olmasını amaçlamaktadır”(Aytaç 1976: 47).  

Montessori, çocuğa farklı yaş gruplarından başka çocuklarla bir arada olma 
fırsatının verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Böylece daha deneyimli çocuk, daha az 
deneyimli çocukla bilgilerini paylaşır ve bu şekilde daha etkili bir eğitim sağlanabilir. 
Malloy’un ifade ettiği gibi “3 veya 4 yaşından sonra, başka çocuklarla kurulan bu tür 
ilişkiler, çocuğun entelektüel gelişimine yardım eder ve onun sosyal gelişimi açısından 
önemlidir” (Malloy 1989: 54). Piaget de çocuklar arasında sözel etkileşimin teşvik 
edilmesini savunmaktadır. Çocuklar arası işbirliğine dayanan faaliyetlerin daha 
verimli olduğu görüşündedir (Charles 2003: 25). Bu durum günümüz yöntemlerinden 
eylem odaklı ve proje tabanlı öğrenme yöntemini anımsatmaktadır.  

Rousseau yönteminde iyi eğiticinin niteliklerini ve önemini vurguladığı gibi, 
Montessori de kendi yönteminde üç ana unsuru savunur: Çocuk, çevre ve öğretmen. 
Montessori çocuğun doğayla iç içe olmasını savunmaktadır, ancak kurduğu okul ve 
geliştirdiği yöntemle de, çocuğun tam bir birey olarak yetişmesi konusunda onu 
yönlendirebilmek için gerçek bir çevre oluşturmayı gerekli görür. Malloy bunu şu 
şeklide ifade ediyor: 

“Erken çocukluk dönemi eğitimiyle ilgili her sistemin temeli, çocuğu bir 
yetişkinin olmasını istediği gibi değil, çocuğun olduğu gibi gözlemek ve 
anlamaya çalışmak üzerine kurulmuştur.[…] Bu yöntemde çocuk, 
öğretmeni, bir öğretmenden ziyade, bir yönelten olarak gözlemektedir. Bu 
nedenle Montessori, öğretmen yerine yönelten terimini kullanmaktadır” 
(Malloy 1989: 61). 

Rousseau, çocuğun bir takım yönlendirmelere ihtiyaç duyduğunu ve bunun için 
öncelikle çocuğu anlayan nitelikli eğitimcilere gereksinim olduğunu belirtirken, 
çocuğun en az yetişkinler kadar gelişmiş olan bazı özelliklerine dikkat çekmektedir. 
Wokler bu hususta şunu ifade eder: “Tam tersine, çocuklar kendi ivedi ve somut 
çıkarlarını ilgilendiren konularda oldukça iyi muhakeme ederler” (Wokler 2003: 139). 
Piaget’nin de benzer şekilde çocuklarda, daha çok yetişkinlerde görülen bazı 
özelliklerin görüldüğü üzerine görüşleri vardır. Çocuklar bilişsel gelişimlerini 
sürdürürken, yaklaşık dört yaşlarına geldiklerinde sezgisel düşünme yeteneklerini de 
kullanmaya başlarlar. Yani çocuklar bu yaşlarında tıpkı yetişkinler gibi sezgilerine 
dayanarak akıl yürütmekte ve olayları açıklama yetisine sahiptirler (Charles 2003: 6). 
Çocuklara fırsat verildiğinde, ilgi duydukları alanlar çerçevesinde akılcı kararlar 
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verdiklerini gözlemlemek mümkündür. Bunun yani sıra Piaget’e göre öğretmenler, 
tümüyle çocuklardan, yetişkinlere özgü davranışları beklememeleri gerektiğini 
savunmaktadır. Örneğin çocukların her zaman sakin bir çevrede okuyarak, dinleyerek, 
bir yetişkin gibi en iyi biçimde öğrendikleri yanılgısına düşmemelidirler (a.g.e. : 26). 
Çocukların bu gibi gelişen davranışlarının bastırılmaması, aksine onların kendi 
deneyimleriyle öğrenebilecekleri ve yeteneklerini keşfederek onları tatbik 
edebilecekleri bir ortam hazırlanması, çocuğun eğitimi için önemlidir. Bununla ilgili 
Rousseau’nun düşüncesi şu şekildedir: “Öğrencinizi yaşına göre eğitin. Önce onu, 
olması gerektiği yere bırakın” (Rousseau 2000: 60). Maria Montessori ise çocuğun 
uyarıcı bir çevreye ihtiyaç duyduğunu savunmaktadır. Özgürce keşfedebileceği uyarıcı 
bir çevreden bahseder. Bu çevre öncelikle ebeveynin evde oluşturduğu çevredir. Aile 
çocuğu yönlendirebilir ve sadece evde değil, evinin dışında da ona serbestçe keşif 
yapabileceği uygun bir yere götürebilir (Malloy 1989: 39). Bu konuda Rousseau’nun 
sözü şu şeklidedir: “Çocuğa sözlü olarak eğitim verilmemelidir, onu eğitecek tek şey 
deneyim olmalıdır” (Rousseau 2000: 61).  

Rousseau’nun deneyim, daha doğrusu çocuğun kendi kendine deneyim yoluyla 
kazandığı bilgi ve becerilere, eseri boyunca yer vermiş ve altını çizmiştir. Örneğin:  

“Çocuklarla birlikte düşünmeyin. Onlar kendi yöntemleriyle oyalana 
dursunlar, biz kendi yöntemimizin uygulamasına bakalım. Daha önce 
belirttim: Çocuk istediği için değil, gereksinim duyduğu için bir şeylere 
sahip olmalı” (a.g.e. : 58).  

Çocuğun eğitilmesi konusunda asla aceleci davranılmamalıdır ki, bu anlamda, 
çocuk eğitimi bir sabır işidir. Çocuktan yapamayacağı ya da onu oldukça zorlayan, 
yaşının ve yeteneklerinin üzerinde bir performans beklemek de yanlış bir yaklaşımdır. 
Çünkü çocuk çevresini zaman içerisinde sabırla keşfeder. Montessori çocuğa uyarıcı 
bir çevre sağlarken uyaranların arka arkaya verilmemesi konusunda ikazlarda 
bulunmaktadır. Çocuk zamana ihtiyaç duymaktadır. Ona sıradaki yeni bir durumu 
sunmadan önce yeni bir şeyi keşfetmeye hazır olamayabilir (Malloy 1989: 39). Piaget 
de, Rousseau ve Montessori gibi çocuğun yetişkinlerden farklı bir zihinsel yapıya 
sahip olduğu görüşünü savunmaktadır. Charles bu durumu şu şekilde özetlemektedir: 
“Onlar yetişkinlerin minyatürü değildirler; onların dünyayı görme ve gerçeklere karar 
vermede kendilerine özgü yolları vardır” (Charles 2003: 1).  

Bir çocuğun zaman kavramı, bir yetişkininkinden farklıdır (Malloy, 1989: 33). 
Çocuğun fizyolojik ve bilişsel gelişimi de bu şekilde sürmektedir. Eğitimcinin 
yaklaşımı da buna paralel olmalıdır. Montessori de benzer kanıdadır. Ona göre 
çocuğun zaman kavramı, yetişkinlere göre daha yavaş işlemektedir. Bunu Malloy şu 
sözlerle ifade etmektedir:  “Çocuğunuzla beraberken, davranışlarınızın yavaş ve 
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belirgin olmasına özen gösterin. Birlikte yapacağınız şeyleri önceden planlayın, 
böylece çocuğunuzu telaşlandırmamış olursunuz” (Malloy, 1989: 46).  

Rousseau, bu konuda doğaya uyulması gerektiğini vurgulamaktadır: “Doğa 
çocukların yetişkin olmadan önce, çocuk olmalarını istiyor. Bu düzeni bozmak 
istiyorsak o zaman, ne tadı olan, ne de olgunlaşan meyveler yetiştirebiliriz” (Rousseau 
2000: 59). Rousseau tabiatın temel ve gerçek bir eğitici olduğunu savunur. Ona göre 
doğal çevre şartlarının ve doğanın insan eğitimi üzerindeki etkisi büyüktür (Küken 
1996: 159-160). Rousseau, çocuğun aslında doğuştan iyi özelliklere sahip olduğu 
anlayışını savunmaktadır. Ancak çocuğun doğallıktan uzak bazı yöntemlerle 
yetiştirilmesi ve geçmişten bugüne kadar mevcut eğitim sistemlerinde, çocuğun 
önceden belirlenmiş kalıplara tamamen bağlı yetiştirme, onu bu doğallığından 
uzaklaştırmaktadır. Çocuk başlangıçta iyi özelliklere eğilim gösterirken, Rousseau’ya 
göre bahsedilen bir takım yaklaşımlar sebebiyle, bu durum gitgide bozulmaktadır. 
Korkmaz’ın ifade ettiği gibi:  

“Doğal hal, insanların varlıklarını korumak için gösterdiği özenin 
başkalarına en az zarar verdiği; barışa ve insanlığa en uygun durumdur. 
Çocuğa, doğasına uygun olarak, insan sevgisi ve barış öğretilmelidir. 
Rousseau, özgürlüğe toplumsal hayatın temeli olarak öncelik vermiştir. 
İnsanlığın bütün potansiyelini gerçekleştirememesine, modern insanın 
hem kendi benliğine hem de topluma yabancılaşmasına dair tarihin 
kaydettiği üzücü sonuçları ortaya koymuştur. Doğayı temel hareket 
noktası alarak, karşı karşıya kaldığı her olayı doğa yasalarına 
indirgeyerek ele alan natüralist görüşün öncülüğünü yapmıştır” 
(Korkmaz 2012: 19-21). 

Rousseau, çocukları doğal ortamda büyütme konusuna özellikle eğilmektedir. 
Onların odalarda büyütülmemesi ve tüm duyularının böylece sürekli hareket halinde 
olması gerektiğini savunmaktadır. Rousseau, eserinde eğitmenler ve onların çocuklara 
yaklaşımıyla ilgili konularda görüşlerini ortaya koymaya şöyle devam etmektedir:  

“Genç eğitimciler, rica ediyorum, bu deneyimi iyi düşünün. Her konuda 
dersleriniz, söylemeden çok uygulamalarla olsun. Çünkü çocuklar 
söylediklerini ve kendilerine söylenenleri çabuk unuturlar, yaptıkları ve 
kendilerine yaptırılan şeyleri ise, hiç unutmazlar” (Rousseau 2000: 64).  

Rousseau burada çocuklarla birlikte yapılan uygulamalara dikkat çekmektedir. 
Çocukların dokundukları, başardıkları, gördükleri ve aynı zamanda paylaştıkları 
nesneler ya da olayların onlarda kalıcı olduğunu Rousseau’nun eserinden anlıyoruz. 
Rousseau, “Çocuklara sadece gözlerine hitap eden incelemeler verin” (Korkmaz 
2012: 20) derken, geleneksel eğitim anlayışının aksine, onların dokunma, hissetme, 
görme gibi diğer duyularını da harekete geçirebilecekleri bir eğitim anlayışını 
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vurgulamaktadır. Piaget de benzer görüşleri paylaşmaktadır. Ona göre öğretmenler, 
çocukların doğal özelliklerine uygun hareket etmelidirler. Geliştirecekleri ya da 
kullanacakları materyaller, çocukların görebileceği, dokunabileceği, tutup hareket 
ettirebilecekleri, zengin malzemeler olmalıdır (Charles 2003: 24).  

Rousseau’nun özellikle çocukların duyularını harekete geçirme konusundaki 
görüşleri, Montessori ile neredeyse bire bir örtüşmektedir. Her ikisinin de çocuk 
eğitimi konusunda izleyecekleri yöntemlerin duyuları eğitmekle başladığı görüşünü 
paylaştıklarını söyleye biliriz:  

“Duyuları eğitmek demek, onları kullanmak demek değildir, onlarla iyi 
karar vermesini öğrenmek demektir. Deyim yerindeyse, duyumsamayı 
öğretmek demektir. Çünkü bizler, öğrendiğimiz şekliyle ne dokunmasını, 
ne de işitmesini biliriz.[…] Duyularımızı da tam olarak 
kullanamıyoruz. Özellikle bir tanesi var ki, biz onu ölünceye kadar 
kullanırız: dokunmasını bilmek. Tehlikelere karşı bizi uyaran sürekli bir 
koruyucu gibi bedenimizi sarmıştır. Bu, deneyim yoluyla kullanımını 
öğrendiğimiz, bu nedenle özel bir eğitimden geçirmediğimiz duyulardan 
birisidir” (Rousseau 2000: 86).  

Rousseau sadece dokunma duyusu değil, tüm duyuların çocuğun eğitiminde 
önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bunu açıklar nitelikte olan sözleri ise “Dokunma 
duyusu, birçok durumda, görme ve işitme duyularının yerini alabilir. Görme duyusu, 
sanıldığından daha fazla yanıltıcıdır. Uzaklık konusunda bize yanıltıcı bilgiler verir. 
Demek ki, görsel duyuyu, dokunma duyusuna bağlamak, birinin verilerini diğeriyle 
doğrulamak gerekir” (Rousseau 2000: 92). Dokunma yetimizin önemini özellikle 
vurgularken, diğer duyularımızı da gruplandırarak, bunların gruplar halinde 
birbirleriyle çok daha iyi çalıştıklarını ve yukarıda belirttiğimiz görüşlerinden de 
anlaşılacağı gibi duyularımızın doğru bilgileriyle ulaşmada bir iş birliği içinde 
olduklarını ve birbirlerini tamamladıklarını belirtmektedir. “Görme duyusu, nasıl 
dokunma duyusuyla birlikte çalışıyorsa, koku alma duyusu da tat alma duyusuyla 
birlikte çalışır” (Rousseau 2000: 95).  

Çocuk dünyaya geldikten sonra, en büyük uğraşı dünyayı tanımak, keşfetmektir. 
Bunun için en büyük yardımcısı dokunma duyusudur. Çocuğun tat alma duyusu da, 
dokunma duyusuyla işbirliği içindedir. Buna küçük bir çocuğun her şeye uzanıp eline 
almak istemesini ve eline aldığı her nesneyi ağzına götürmeye çalışmasını örnek 
gösterebiliriz. Bu keşif sırasında çocuk önce nesneyi elleri yardımıyla hissetmekte ve 
daha sonra da tadına bakmaktadır. Pedagoglar bu konuda, çocuğun cezalandırırken 
ellerine vurulmaması ya da ellerine zarar verilmemesi gerektiği görüşünü 
savunmaktadırlar (Dirim 2003: 31). Rousseau ise çocukların bir anlamda dünyayı 
algılama konusunda diğer duyu organlarından daha büyük önem arz eden ellerinin 
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önemini de vurgulamaktadır: “Bana gelince, ben, Emile’nin gözlerinin, bir dükkândaki 
kandilden çok, parmaklarının ucunda olmasını isterim” (Rousseau 2000: 87). 

Montessori ve Rousseau’nun çocuğun özgür eğitimi konusunda neler yapılması 
gerektiği yönünde ortak görüşlere sahiptirler. Montessori ’ye göre çocuk yetişkinlere 
ya da öğretmenine çok fazla ihtiyaç duymamaktadır. Hatta bazen çocuğun ihtiyaç 
duymadığı bazı yardımlar, ona zarar bile verebilmektedir (Korkmaz 2012: 22).  

Rousseau’nun çocuğun yabancı dil edinimi konusundaki görüşlerine gelince, 
Montessori’nin, Rousssau’nun görüşleriyle benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. 
Rousseau, bir çocuğun ikinci bir dili edinmesine sıcak bakmaktadır. Bunu açıkça şu 
şekilde dile getirmektedir: “Ne denirse densin, olağanüstü çocuklar dışında, on iki 
veya on beş yaşına kadar hiçbir çocuğun, iki dil birden öğrenebileceğine 
inanmıyorum” (Rousseau 2000: 71). Rousseau eserinde bazı gözlemlerini de 
aktararak, çocukların yabancı dil öğrenmeleri konusundaki görüşlerini gerçek 
temellere dayandırmak istemiştir. Bu konuda şu gözlemlerini paylaşmaktadır:  

“İki dil birden edinmesi, düşünceleri karşılaştırabilmesine bağlıdır. Bu 
karşılaştırmayı nasıl yapar, ne zaman bunları anlayabilecek duruma 
gelebilir? Her şey onda binlerce anlama gelebilir. Ama her düşüncenin 
tek bir anlamı vardır. Demek ki, çocuklar sadece tek bir dil konuşabilir. 
Bana çocuğun dili dışında, başka diller de öğrenebileceği söylendi. Bunu 
kabul etmiyorum. Beş veya altı dil konuştuklarına inanan o küçük 
afacanları gördüm. Latince, Fransızca, İtalyanca sözcüleri kullanarak 
Almanca konuştuklarını duydum. Aslında beş veya altı sözcük 
kullanıyorlardı. Ama sadece Almanca konuşuyorlardı.  Kısacası, 
çocuklara istediğiniz kadar eşanlamlı sözcükler öğretin: Dili değil, 
sadece sözcükleri değiştirmiş olursunuz. Onlar sadece tek bir dil 
öğrenebilirler” (Roussau 2000: 71).  

Rousseau bu konuda, çocukların yabancı dil edinimiyle ilgili görüşlerini açıkça 
ortay koymuş ve çocukların asla yabancı bir dili anadilleriyle aynı anda 
öğrenemeyeceklerini vurgulamıştır. Çünkü çocuklar henüz ana dillerini (ilk dillerini) 
öğrenme aşamasındadırlar. Onun bu görüşü, bugün dünyada çoğunluk tarafından 
benimsenen, çocukların yabancı dil öğrenebilecekleri görüş ve uygulamalarının tersini 
ifade eder. Bugün dünyanın birçok yerinde, yabancı dil dersleri okul öncesi eğitiminde 
dahi yerini almıştır. Türkiye’de çocuklara sosyal etkinlik dersi olarak bazı okullarda 
yoğun, bazılarında ise haftada 1-2 saat yabancı dil eğitimi verilmektedir. Okul öncesi 
çocukların yabancı dil eğitimi (daha çok İngilizce) sadece sözlü iletişimi sağlayacak 
şekilde programlanmışken, okula başladıktan birkaç yıl sonra, yabancı dil eğitimi hem 
sözlü hem de yazılı iletişimi sağlayabilecek şekilde temel seviyede verilmektedir. 
Burada çocukların temel seviyede ihtiyaç duyacakları konuşma kalıplarının 
öğretilmesi ve basit cümleleri kurabilmesi amaçlanmalıdır.  
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Montessori, yabancı dil konusunda Rousseau ile benzer görüşleri 
paylaşmaktadır. Montessori’ye göre okul öncesi dönemde ana dil edinimine yönelik 
materyaller geliştirilmelidir. Bu çok bilindik zımpara kâğıdından geliştirdiği 
materyaller sayesinde, çocuk farklı duyu organlarını da harekete geçirerek öğrenmeyi 
çabuklaştırmış ve aynı zamanda daha kalıcı hale getirmiştir. Çünkü zımpara kâğıdı, 
çocuğun günlük ortamda karşılaştığı yüzeylerden oldukça farklıdır. O, çocuğa yabancı 
dil öğretimi için, çocuğun okula başladığı ilk birkaç yıl sonrasını kapsayan bir plan 
yapmıştır.  

Uluslararası Montessori Kurulu’nda belirtilen dönemlere göre Montessori 
programlarında bulunması gereken içerikler şöyle belirtilmiştir: 

“Erken Çocukluk: Günlük yaşam, duyusal alan, hareket ve dans, resim, 
müzik, dil ve çocuk edebiyatı, matematik, yaşam ve fiziksel bilim, kültürel 
ve fiziksel coğrafya, fen, sağlık, zarafet, kibarlık ve çatışma çözme 
becerileri” (Korkmaz 2012: 143).  

Burada Montessori programlarının içerdiği dil ve çocuk edebiyatı anadil 
derslerini kapsamaktadır. İlköğretim programlarında ise, Anadilde okuma, 
kompozisyon, araştırma becerileri, edebiyat ve şiir gibi birçok dersin yanında ikinci dil 
derslerinin de verilmesi öngörülmektedir.  

Bugün Uluslararası Montessori Kurulu’nun bildirdiği ders içeriklerinden de 
anlaşıldığı gibi, Montessori sınıflarında okul öncesinde yabancı dil derslerine yer 
verilmemektedir.  

Piaget okul öncesi dönemde çocukların ana dillerinde ifade edebilme güçlükleri 
yaşadıklarını ve bu konudaki eksiklikler henüz tamamlanmamışken, çocuğun ikinci bir 
dil edinimi denemesinin de başarılı olamayacağını vurgulamıştır. Piaget çocuğun 
henüz yetersiz olması konusundaki düşüncelerini şu sözleri ile savunmaktadır:  

“Onlar büyük ölçüde entelektüel ilerleme yaptıkları halde, kuralları 
anlamada, diğer konuşmacıları doğru olarak anlamada, rakamları ve 
onların ilişkilerini kavramada, ilişkileri açıklamada, olayların sırasını 
kavramada hala yetersizdirler” (Charles 2003: 6).  

Ancak bilişselcilik kuramının kurucusu olan Piaget, zaten dilin, zihinsel 
gelişime paralel olarak öğrenildiğini savunmaktadır. İnsan zihni ve sinir sistemi birden 
fazla dili öğrenmeyi mümkün kılmaktadır. Dil edinimi zihinsel gelişimin bir ürünü 
olmakla birlikte, çocuğun dili edinme süreciyle de gelişimine devam etmektedir. 
Bugün erken yaşta yabancı dil ediniminin Piaget’in bilişsel gelişim kuramıyla uyumlu 
çalışmalar da yapılmaktadır. (Dellal 2011: 144). Ancak burada daha çok ilkokul 
çocuklarına yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. Okul öncesi dönemde çocukların 
yabancı dil edinimi konusunda olumlu görüş bildiren bilim insanları, erken çocukluk 
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döneminde, çocuğun yabancı dil öğrenmesiyle beyindeki sinir bağlantılarının 
oluşmaya devam ettiğini savunmaktadırlar. Örneğin Jacobs, ilk dilin bilişsel kurama 
yuğun olarak beynin olgunlaşmasına paralel geliştiğini ve beyin sinir sistemini de 
geliştirdiğini, erken yaşta yabancı dil edinimiyle sinir sisteminin gelişmeye devam 
ettiği görüşünü savunmaktadır. Eğer yabancı dil geç edinilirse, mevcut oluşmuş sinir 
sistemi üzerine yabancı dil kurulmaktadır (a.g.e. : 144). Bu bağlamda, erken yaşta 
yabancı dil ediniminin bilişsel kuram savunucuları tarafından olumlu karşılandığı, 
ancak bunun çok sistemli ve bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat 
çekmektedir.  

SONUÇ  

Günümüzde Montessori, Piaget ve Rousseau tüm dünyada bilinen, eğitim 
anlayışları tartışılan ve ilkelerine uyulan, görüşlerinin uygulandığı bilim insanlarıdır. 
Araştırmamızın başında da bahsettiğimiz gibi her üçü de ortak noktalarda 
birleşmişlerdir. Yeteneklerini ve bir anlamda da kendini keşfetmesi için çocuğa bir 
ortam sunan yöntem ve anlayışları savunmuşlardır. Bu konuda Rousseau kendi eğitim 
anlayışından bahsetmiş, Piaget kendi anlayışını kuramlaştırmış, gözlem ve deneylerde 
bulunmuş ve Montessori de anlayışını bir yöntem haline getirerek, uygulamıştır. 
Montessori yöntemi, tüm dünyada bilinen ve uygulanan bir metot olmuştur. Bugün 
Amerika ve Avrupa’daki birçok okulda Montessori yöntemi uygulanmaktadır ve 
sınıflar, bu yönteme özgü materyallerle donatılmış durumdadır. 

Türkiye’de ise Amerika ve diğer Avrupa ülkelerindeki kadar uygulamada 
yaygın olmamakla birlikte, üniversitelerin Okul Öncesi Eğitimi ve Çocuk Gelişimi 
bölümlerinde, öğrencilere Montessori yöntemi tanıtılmakta, materyalleri ve sunuş 
biçimleri konusunda bilgiler verilmektedir. Ancak bu yöntemin tam anlamıyla 
uygulanması konusunda eksiklikler, belki de önyargılar vardır. Yine de yöntemin bazı 
özelliklerinin, Türkiye’deki okullarda kullanılan geleneksel yönteme adapte 
edildiklerini gözlemlemekteyiz.  

Montessori yönteminin temeli ve diğer alternatif yöntemleri çoğunun felsefi 
temellerinin Rousseau tarafından atıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Hem 
alternatif eğitim yöntemlerinde, hem de modern eğitim anlayışlarında Rousseau’nun 
yaklaşımınınbüyük faydalar sağlayacağı kuşkusuzdur.   
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“ÜÇ YİRMİDÖRT SAAT”  İLE “ANNEM VE BEN VE ANNEM”: BİR ANNE-
KIZ HESAPLAŞMASI YA DA DAYANIŞMASI 
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ÖZET 

Feminist kuramcı ve yazarlar, ataerkil toplumda kadının konumunu değerlendirirken farklı 
açıklamalar getirseler de, temel olarak ortak bir noktada buluşurlar. Bu nokta, doğa-kültür ve 
kamusal-özel alan karşıtlığında kadının olumsuzlanmasıyla açığa çıkar. Erkek egemen 
kültürde, kadının doğa ile özdeşleştirilmesi onun doğurganlık özelliğine işaret ederken, özel 
alana hapsedilmesi ise annelik misyonunu yalnızca biyolojik üretim alanında 
gerçekleştirmesine olanak sağlar. Özellikle, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren feminist 
kuramcı ve yazarlar, dikkatleri kadının annelik rolünün yeniden üretimine çekerek geleneksel 
anne imgesini sorgulamaya çalışırlar. Dişil anlayışın kadın bilincinde tekrar yorumlanışı ile 
annelik serüvenini dikkat çekici bir biçimde yeniden ön plana çıkarırlar. Mükemmel anne 
figürü, yerini kendisini hem kusurları ve zaafları, hem de güçlü yönleriyle var eden bir anne 
figürüne bırakır. Kadın yazarlar, anneleri ve anne figürleri arasındaki güçlü ve çelişkili 
ilişkileri eserlerine yansıtırlar. Bu çalışmada, Peride Celal’in “Üç Yirmidört Saat” romanı 
ileAfro-Amerikan yazar Maya Angelou’nun “Annem ve Ben ve Annem” adlı eserinden yola 
çıkılarak annelerin, anne-kız ilişkisinin inşa edilmesi sürecindeki önemi tespit edilecek vesöz 
konusu ilişkinin niteliklerini nasıl ve hangi doğrultuda etkiledikleri karşılaştırmalı olarak 
incelenecektir. Tüm geçmişi sorgulamakla birlikte, bir anne ile kızı arasındaki hesaplaşmanın 
ve aynı zamanda dayanışmanın ele alındığı eserler, edebiyatta anneye özgü ilişkilere odaklanan 
feminist-psikanalitik yaklaşımlar ve sosyalist feminist eleştiri ışığında irdelenecektir. Bu 
doğrultuda, çalışmayı daha anlaşılır kılmak için, Jung ve Winnicott’un yanı sıra önemli 
feminist kuramcıların annelik olgusuna ilişkin düşüncelerine de değinilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Üç Yirmidört Saat, Annem ve Ben ve Annem, feminizm, anne-kız 
ilişkisi, anneliğin yeniden üretimi. 

“THREE TWENTY FOUR HOURS” AND “MOM & ME & MOM”: A 
MOTHER-DOUGHTER SHOWDOWN OR SOLIDARITY 

ABSTRACT 

Although feminist theorists and authors, make various statements while evaluating position of 
the woman in the patriarchal society, they basically find a common ground. This common 
ground appears through negation of the woman at dichotomy of public space and private life. 
In male-dominated culture, while identification of the woman with nature indicates her fertility, 
her imprisoning in private area makes possible only fullfillment of motherhood mission in 
biological production area. Especially, beginning from the second half of 20th century, 
feminist theorists and authors have been trying to query the conventional mother image by 
drawing attention to reproduction of maternal role of the woman. They emphasize maternity 
with reinterpretation of femininity in female consciousness. Perfect mother figure is replaced 
by another mother figure who creates herself with strengths, defects and weaknesses. 
Authoresses reflect mothers and strong and conflicting relationships between mother figures to 
their works. In this study, based on the literary works “Three Twenty Four Hours” by Peride 
Celal and “Mom & Me & Mom” by Afro-American authoress Maya Angelou, importance of 
mothers in the process of building mother-doughter relationship will be identified and it will be 
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comparatively examined that how they effect this relationship in terms of qualification. The 
novels which deal with questioning of whole past, besides showdown and solidarity between a 
mother and doughter will be scrutinised in terms of feminist- psychoanalytical approaches 
which focus on maternal relationships and socialist feminist criticism. Accordingly, to make 
the study more understandable, besides Jung’s and Winnicott’s remarks, opinions related with 
maternity that belong to prominent feminist theorists will be mentioned. 

Keywords: Three Twenty Four Hours, Mom & Me & Mom, feminism, mother-daughter 
relationship, reproduction of mothering. 

Feminizm, kadınların ataerkil toplum içerisinde ötekileştirilmesinin nedenlerini 
ve bu durumun yarattığı sonuçları odak noktasına yerleştirir. Feminist kuramcı ve 
yazarların birleştikleri nokta; doğa-kültür, kamusal-özel alan gibi oluşturulan bilinçli 
karşıtlıklar sonucunda kadının doğa ile özdeşleştirilmesi ve doğurganlık özelliğine 
atıfta bulunularak özel alana hapsedilmesidir. Kadınlar yaratılış gereği sahip oldukları 
üretkenlik özellikleriyle, sadece annelik misyonunu yerine getiren ve bu doğrultuda 
topluma katkı sağlaması beklenen biyolojik varlıklar olarak değerlendirilir. Toplumsal 
yaşamın her alanında gözlemlenen bu durum karşısında feminist eleştirmen ve 
yazarlar, aile içerisindeki rol dağılımının yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
vurgulayarak kadının özgürleşmesi yolunda psikolojik, sosyolojik ve politik açıdan 
erkeklerinkinden farklı alternatifler sunmaya çalışırlar. Bu bağlamda, edebiyat 
alanında erkek yazarlar tarafından bilinçli olarak oluşturulan geleneksel anne imgesini 
değişime uğratırlar. Kadın dayanışması ve anne-kız arasındaki ilişkinin boyutlarını 
yeniden sorgulayarak ataerkil düzenden çıkışı amaçlarlar.  

“Feminist edebiyat ve sanat eleştirisi, […], kadınların önceden belirlenmiş 
toplumsal rollerde -kız, eş, anne- miras bırakılan patriyarkal bir döngünün 
kısıtlamaları için[d]e nasıl konumlandığını bulup çıkarmayı amaçlayan gösterge 
sistemleri üzerine incelemelerin gelişmesini sağla[r]” (Wright 2002: 15-16). Feminist 
psikanalitik eleştiri ise, kadınlar arasındaki ilişkilere, özellikle de anne-kız ilişkisine 
odaklanır (bkz. a.g.e.: 15-16).Feministler psikanalizi çalışma alanlarına dâhil 
etmeleriyle birlikte, dikkatleri pre-Oedipal, yani dilin oluşumundan önce var olan 
semiyotik döneme çekerler. MelanieKlein ve D. W. Winnicott gibi isimler, klasik 
psikanalizin odaklandığı çocuk-bireyin cinsel ve ruhsal gelişimini nesne ilişkileri 
kuramına çevirerek, çocuğun özellikle ilk nesne olan anne ile ilişkisini ön plana 
çıkarırlar (bkz. Winnicott 1998: 3). Chodorow’un, nesne ilişkileri teorisiyle anneliğin 
yeniden üretimini ele alarak, annelerin kız çocuklarıyla ilişkisini yeniden yorumlaması 
ise feminist kuramcı ve yazarlara, eserlere yönelik bakış açılarında yeni bir esin 
kaynağı oluşturur. Feminist edebiyatçılar ve edebiyat eleştirmenleri “Chodorow’un 
sözleriyle ‘anneliğin yeniden üretiminin’ kız çocukların metinlerinin üretiminde de 
nasıl yansıtıldığını” (Humm 2002: 178) göstermeye çalışırlar. Ayrıca, “[e]rkek 
çocuklarının her zaman kız çocuklarından daha fazla ayrıcalığa ve güce sahip 

377 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

oldukları varsayımı, feministleri, kız çocuklarına öncelikli olarak odaklanmaya 
yönelt[ir]” (Hooks 2012: 91). 

Çalışma kapsamında, Peride Celal’in Üç Yirmidört Saat’i ile Maya 
Angelou’nunAnnem ve Ben ve Annem adlı eserleri anne-kız ilişkisinin somut ve soyut 
düzlemde var oluşu, bu çerçeve içerisinde yaşanan kimlik değişkenleri ve kişisel 
duyguların dışavurumu ile,başta Jung’un “anne arketipi” bağlamında olmak üzere, 
edebiyatta anneye özgü ilişkilere odaklanan feminist-psikanalitik yaklaşım ve sosyalist 
feminist eleştiri ışığında incelenmeye çalışılacaktır. 

Peride Celal’in Üç Yirmidört Saat’inde anne-kız olan Canan ve Fatma, romana 
adını veren ve anlatı zamanını belirleyen 72 saat boyunca, gergin bir zaman diliminde 
geçmişe yönelik kimi zaman içsel, kimi zaman ise dışa yönelik bir hesaplaşmayla 
ilişkilerini acımasızca sorgularlar. Maya Angelou’nunAnnem ve Ben ve Annem adlı 
eserinde ise yazar, özyaşamöyküsel bir üslupla annesinin iki farklı suretini gözler 
önüne serer. Çocukluktan olgunluğa uzanan bir zaman diliminde annesi ile kurduğu 
bağın gelişen ve değişen boyutlarını kendi gözlemleriyle aktarmaya çalışır.   

Anne, insanın varoluş sürecine ve insan neslinin üremesine kaynaklık ettiği için 
ayrı bir önem taşır. Çocuğun gelişimi açısından son derece etkilidir, ancak bu etki her 
zaman geliştirici ve olumlu yönde gerçekleşmez. Jung’un olumlu ve olumsuz olmak 
üzere ikiye ayırdığı arketip türlerinde “anne arketipi” içerdiği karşıtlıkların 
birlikteliğiyle dikkat çeker. Anne, bir taraftan “bilgelik ve ruhsal yücelik; iyi olan, 
bakıp büyüten, taşıyan, büyüme, bereket ve besin sağlayan” işlevleriyle olumlu bir 
profil çizerken; diğer taraftan “gizli, saklı, karanlık olan, uçurum, […], yutan, baştan 
çıkaran ve zehirleyen, korku uyandıran ve kaçınılmaz olan” (Jung 2013: 22) gibi 
özellikleriyle olumsuz olarak betimlenir.  

Üç Yirmidört Saat’tekianne Canan bakıp büyüten, besin sağlayan ve koruyan 
işlevleriyle olumlu anne arketipi özelliklerine uyum sağlarken, gizli, saklı ve karanlık 
yönleriyle olumsuz anne arketipine yakınlık gösterir. “İçine kapalı […] [g]arip bir 
kadın” olarak tasvir edilir. (Celal 1977: 39). “Katı bir kadın” (Celala.g.e.: 68) olarak 
tanımlar Fatma annesini, genellikle “sinirli, karamsar” (Celal a.g.e.: 150) bulur. 
Canan’ın bu halleri, kızı Fatma’da, annesinin kişiliğine dair şüphelerin oluşmasına ve 
annesinden zaman zaman korkmasına neden olur. Annem ve Ben ve 
Annem’dekiVivianBaxter ise erken çocukluk döneminde kızı Maya’yı terk ederek 
gitmesinden dolayı “bakıp büyüten, taşıyan, bereket ve besin sağlayan” olumlu anne 
arketipi özelliklerinden soyutlanarak, Maya’nın gözünde yokluğuyla gizemli ve 
çocuklarından nefret ettiği için onları yüz üstü bırakıp giden olumsuz bir anne arketipi 
ile ilişkilendirilir. Maya için “[a]nne yalnızca çocuğunu beslediği, sevip bağrına 
bastığı ve hatta üzerine titreyerek şımarttığından değil, ama ilginç ve hatta ürkütücü 
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ve ruhani bir biçimde arada durduğu için de önemli[dir]. Anne, bilinmeyen ile 
bilinenin arasında durur” (Angelou 2013: 139). 

Jung’un “anne arketipi”nde görülen karşıtlıklar, anne-kompleksi teorisinde de 
olumlu ve olumsuz yönleriyle açığa çıkar. Olumlu tarafta aşırı derecede gelişmiş halde 
bulunan annelik içgüdüsü, kız çocuğunun anneyi her durumda sığınılacak bir liman 
olarak görmesini sağlar. Diğer bir tarafta ise anne, üstünlüğüne karşı mücadele verilen 
bir düşmana dönüşür (bkz. Junga.g.e.: 26-37). 

Üç Yirmidört Saat’teFatma, çocukluk döneminde hayranlık duyduğu ve 
kendisine güven duygusu aşılayan annesi Canan’dan ergenlik dönemi itibariyle bir 
kopuş yaşar. “Ne zaman, nasıl değiştik!” ve “Bir zamanlar biz birbirimizi daha çok 
severdik!”, “Büyüdüm, koptum ondan!” (Celala.g.e.: 9, 39-40) gibi geçmişe yönelik 
düşünceleriyle annesinden gittikçe uzaklaşır. Giderek olumsuz anne kompleksine 
yaklaşır. Annem ve Ben ve Annem’de ise Maya, erken çocukluk dönemindeki anne 
yoksunluğundan dolayı annesine “hanımefendi” (Angeloua.g.e.: 31) diye hitap ederek 
sergilediği soğuk ve mesafeli tavırlarıyla bir duvar örerken, “[h]ayatımda […] 
sevmeye, hatta tapmaya başladığım bir kadın olduğu için mutluydum” (Angeloua.g.e.: 
7) diyerek annesini gerçek anlamda tanımasıyla birlikte, onu her durumda sığınılacak 
bir liman olarak görmeye başlar.  

Her iki eserde görülen olumlu ve olumsuz anne arketipleri, Fatma ve Maya’nın 
sahip olduğu anne-komplekslerinde de farklılık gösterir. Celal’in eserindeki Fatma, 
olumludan olumsuza dönüşen bir anne-kompleksi sergilerken; Angelou’nun eserinde 
Maya, aksi yönde bir gelişim izleyerek, olgunlaşmaya başladıkça olumlu bir anne-
kompleksi geliştirir.  

Lacan ayna kuramında, özellikle “olmak” kavramını ön plana çıkarır. İnsanın 
kendisini algılayış biçiminin belirginlik kazanması şeklinde tanımlayabileceğimiz 
“olmak” sürecini sembolik düzende etkin kılarak, annenin, çocuğun benlik 
oluşumunda, semiyotik dönemdeki birincil konumunu bir bakıma göz ardı eder. Bu 
noktada feminist eleştirmenler, Lacan’ın görüşlerine itiraz ederler, çünkü; “[b]ireyin 
duygusal gelişiminde aynanın önbiçimi annenin yüzü” (Winnicotta.g.e.: 138) olarak 
kabul edilir. Winnicott’a göre “kendiliğin bütünleşmesi, gelişmesi anne ile ilişki 
içinde, annenin sağladığı çevre içinde gerçekleşir” (Winnicotta.g.e.: 10). Bu 
durumda, çocuğun benliğini, kimlik algısını asıl olarak pre-oedipal (semiyotik) 
dönemde oluşturduğunu ifade etmek yanlış olmaz.  

Üç Yirmidört Saat’te Fatma, annesini “Ben neysem, sen ondan sorumlusun!” 
(Celala.g.e.: 118) diye suçlarken, annesinin üstlendiği ayna rolünün kendi kimliği 
üzerindeki olumsuzluklarını ön plana çıkarmaya ve özgüven duygusunu annesine tepki 
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göstererek pekiştirmeye çalışır. Annem ve Ben ve Annem’de ise anne VivianBaxter’in 
ayna olarak rolü farklı açıdan yansıtılır. 

 Nesne ilişkilerinde ilk nesne olan anne ile ilişki ön plana çıkar. Çocuk, bebeklik 
döneminde kendiliğini bütünleştiremediği için annenin sunduğu kucaklayıcı çevre son 
derece önemlidir (bkz. Winnicotta.g.e.: 139). “‘Annesinin gözbebeği olmak’, benliğin 
gelişmesi ve özgüvenin güçlenmesi için hayati ihtiyaçlardır” (Navaro 2011, 118). Bu 
ihtiyaçlar Maya için ancak ergenlik döneminde giderildiğinden, Maya’nın çocukluktan 
ergenliğe uzanan bir zaman diliminde kimlik ve özgüven duygusuna yönelik 
bunalımlar yaşadığı görülür. Anne yoksunluğu ilk dönemde Maya’yı“çünkü ben bir 
zenciyim” (Angelou 2013: 47)  bilinciyle içe kapanık, diğer insanlara karşı mesafeli 
bir insan haline getirse de, annesiyle tekrar bir arada yaşamaya başlaması ve annesinin 
yeniden ayna rolünü üstlenmesiyle bu durum, Maya için olumlu anlamda değişime 
uğrar. “O beni, bana kendimi aşağının da aşağısı hissettirebilecek bir toplumdan 
kurtardı. O beni hayata saldı” (Angeloua.g.e.: 65)diyerek annesinin olumlu ayna 
rolünü tanımlaya çalışır. Maya, toplumsal cinsiyet ve etnik aidiyet arasında sıkışan bir 
genç kız olarak engellerini annesinin desteğiyle aşar. “Küçük çocuklarına berbat bir 
anne oldun, fakat senden harika bir genç yetişkin annesi yoktur” (Angeloua.g.e.: 159) 
diye eserinde samimi bir itirafta bulunur. 

Üç Yirmidört Saat ile Annem ve Ben ve Annem adlı eserlere anne-kız ilişkisinde 
şefkat ve sevgi arayışı açısından yaklaşıldığında iki farklı anne-kız ilişkisiyle 
karşılaşılır. Canan içe dönük, çekimser yapısından kaynaklanan soğukluğu nedeniyle 
kızı Fatma ile sıcak bir anne-kız ilişkisi kurmayı başaramaz. “Ben mi sevmezmişim 
seni, küçük edepsiz! Ateşin var, ne dediğini bilmiyorsun. Canımsın sen benim! Bana 
yapılanları sana yapmamaya çalışıyorum, iyiliğin için inan bana” (Celal a.g.e.: 72) 
diye davranışlarını savunmaya çalışır. Canan’ın kendisini sonunda annesine benzer bir 
kadın olarak bulma ve kızına nefes alanından çok bir sevgi kafesi sunma korkusu onu 
kızından uzaklaştırır. Fatma ise “Nasıl bir kadınsın sen! […] Arkadaşlarımı, onların 
annelerini düşünüyorum da!” (Celal a.g.e.: 132) diye isyan eder.Annem ve Ben ve 
Annem’de ise VivianBaxter ile Maya arasındaki şefkat ve sevgi ilişkisi farklı şekilde 
yorumlanır.VivianBaxter, Maya’ya karşı duyduğu şefkat ve gösterdiği sevgi ile kızını 
derinden etkiler. Daima temaslı sevginin ön planda olduğu bu anne-kız ilişkisinde 
Maya için annesi vazgeçilmezdir. Ancak bu bağlılık, hiçbir zaman bağımlılık halinde 
değildir. Maya, içinden çıkamadığı durumlarda annesinin sevgisine ve kendisini 
yönlendirmesine ihtiyaç duyar. “Annecim, bana annelik yapmana her zamankinden 
çok ihtiyacım var” (Angeloua.g.e.: 136) diyerek onu yanında görmeyi arzular. 
“Buradayım. Sana tüm benliğimi getirdim. Ben senin annenim” (Angeloua.g.e.: 137) 
diyen VivianBaxter de bu desteği kızından esirgemez. VivianBaxter, Maya ile 
yaşadığı anne-kız ilişkisinde her türlü zorluğu aşılabilir hale getirir.  
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Geleneksel anne/baba/çocuk üçgenindeki her çocuğun karşı cins ebeveynin 
gözbebeği olma arzusu, ele alınan eserlerde, olmayan ya da silik baba figürlerinden 
dolayı hemcins ebeveyn olan anneye yönelir. Üç Yirmidört Saat’teki Fatma’nın 
Canan’da aradığı şefkat ve sevgi, annesinin kendi annesine benzemek korkusuyla 
kızına hissettiremediği anaç duygular olarak karşımıza çıkarken aslında Canan, 
toplumsal cinsiyet rollerinin öncelikle aile içerisinde anne tarafından kız çocuğuna 
doğru olarak aktarılması gerektiğinin farkındalığıyla kızını yetiştirmeye çalışır.Tek 
istediği sembolik düzen içerisinde Fatma’nın asıl varlığını ortaya 
koyabilmesidir.Annem ve Ben ve Annem’deki anne-kız ilişkisinde ise şefkat ve sevgi 
bağı sahip olduğu şeffaf dokuyla dikkat çeker. Maya, bu duyguları sonuna kadar 
deneyimler. Anneye tepki göstererek kendi kararları doğrultusunda onunla rekabete 
girmek, ondan daha iyi olmak Maya’nın amacı değildir. Üç Yirmidört Saat’te, roman 
boyunca süren tepki dolu bir hesaplaşma söz konusu iken; Annem ve Ben ve Annem’de 
ise anneye karşı duyulan tepkiden hayranlığa uzanan bir anlatı söz konusudur. Canan, 
anne kimliğiyle kızı tarafından eleştirilen, bu yüzden hesaplaşılması gerekendir. 
VivianBaxter ise kızı Maya için hayranlık duyulan, dolayısıyla bir benzeri olmaya 
çalışılan, bir anne-kız dayanışmasını ortaya çıkarandır.  

Anne-kız ilişkisinin önemini gündeme getirmek için kadının kişisel gelişimine 
yönelik klasik psikanaliz kuramlarını yeniden değerlendiren Chodorow, 
TheReproduction of Mothering: PsychoanalysisandtheSociology of Gender adlı 
eserinde anne-kız ilişkisinin kadın kimliğinin gelişiminde son derece önemli olduğunu 
vurgulayarak, bu ilişkinin kadınların hayatını biçimlendirmek için asli ve teşvik edici 
bir unsur olduğunun altını çizer (bkz. 1999b: ix-x). Bu bağlamda, klasik 
psikanalizdeki koruyucu ve kızına bağımlı geleneksel anne tipini yeniden yorumlar. 
Chodorow’a(bkz. 1978a: 138-139) göre bir kız çocuğu, annesiyle alışılagelmiş, 
kadınsı, aşağılık ve heteroseksüel durumu içerisinde özdeşleşir. Böylece, kız çocuğu 
bu özdeşleşme yoluyla aynı zamanda gelecekteki anne rolüne hazırlanır. 

Üç Yirmidört Saat ile Annem ve Ben ve Annem adlı eserlerde anneliğin yeniden 
üretimi ele alındığında, hem Peride Celal’in hem de Maya Angelou’nun geleneksel 
anne tipi ile zaman zaman örtüşse de farklı anne profilleri çizmeye çalıştıkları görülür. 
Üç Yirmidört Saat’in Canan’ı annesinden gördüğü baskıyı kızı Fatma’ya 
uygulamamak için, onu her anlamda özgür kılmaya çalışır. Fatma’nın verdiği kararları 
anne kimliğinden çok, gözlemci bir yaklaşımla uzaktan değerlendirir.  

Canan’ın, “[a]nlayabilsen! Ben yanında oldukça kişiliğini bulamamandan 
korkuyorum. Yaşam kavganı olanaklı kılmak için bütün davranışlarım. […] Seni 
kendime saklayıp hapsetmekten kaçındım durmadan. Özgürlüğe iteledim” (Celal 
a.g.e.:131) diye serzenişleri onu geleneksel anne tipinden uzaklaştırır. “Bu 
[geleneksel] anne tipi, çocuklarıyla olan ilişkilerinde, her yaptığı iş ve söylediği sözle, 
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bilinçdışı olarak, çocuklarını sindirme ve kendine bağlama amacı güder” (Friedan 
1983: 163), oysa Canan’ın böyle bir amacı yoktur. Annem ve Ben ve Annem’de ise 
VivianBaxter, genel anlamda otoriter, kural koyucu bir anne kimliğine sahip olmasının 
yanı sıra, Maya’nın aldığı kararları her zaman saygıyla karşılar. VivianBaxter’in Maya 
üzerindeki baskıcı tavrı, kızı olgunlaşmaya başladıkça azalır ve ilerleyen dönemlerde 
tamamen kaybolur. Annesi, Maya’nın bir kadın ve her şeyden önce bir birey olarak 
kendi ayakları üzerinde durabilmesini herkesten çok destekler. Maya’nın oğluyla tek 
başına bir hayat kurma isteğini anlayışla karşılar. Angelou, hem eserinde kaleme aldığı 
hem de gerçek hayatta annesi olan VivianBaxter’in anne kimliği ile, aynı zamanda son 
dönem feministlerin, ataerkil egemen kültürün karşı olduğu tek ebeveynli aile 
anlayışına ve annelik olgusuna bakış açısını gözler önüne serer. Klasik, eril düzenin 
normlarına göre şekillenen annelik anlayışını yeniden yorumlar. Geçmiş dönem 
feministleri tarafından değersizleştirilen annelik olgusunu olumlar.  

Her iki kadın da bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilen, ailenin ve 
çocuklarının geçimini sağlayabilen anneler olarak karşımıza çıkar. Canan’dan farklı 
olarak ise VivianBaxter, toplumsal cinsiyet ve etnik aidiyet arasında yaşadığı 
sıkıntılarla mücadele etmeye çalışır. Hem bir zenci, hem bir kadın hem de bir anne 
olarak ataerkil topluma karşı verdiği mücadeleyi asla terk etmez. Maya için annesi, bir 
kadın olarak, özel alandan çok kamusal alanda varlığını hissettir, bu yönüyle yalnızca 
Maya’nın değil, diğer tüm kadınların da takdirini toplar. Üç Yirmidört Saat’teki Canan 
ile Annem ve Ben ve Annem’dekiVivianBaxter gerek ekonomik bağımsızlıkları 
gerekse toplumdaki etkin rolleri ile annelik işlevini özel alandan kamusal alana 
taşıyarak geleneksel çizgiden ayrılan bir anne algısı yaratırlar.  

Feminist teorisyenler ve önemli psikanalitik kuramcıların anne ve anneliğe 
ilişkin görüşleri ışığında incelenmeye çalışılan Üç Yirmidört Saat ile Annem ve Ben ve 
Annem adlı eserlerde anne olma halini, annelik kurumunu ve anne-kız ilişkisini hem 
kişisel hem de sosyal bir ilişki olarak yorumlamak mümkündür. Toplumsal bir cinsiyet 
olarak kadınlığın ve anneliğin yeniden üretilme çabalarının ön planda olduğu eserlerde 
cinsiyetlendirilmiş toplumsal bilinci aşma denemeleri söz konusudur. Baba figürünün 
yok edilerek ya da geri plana atılarak silindiği eserlerde anneler, tek başına kızlarının 
yanında var olarak bir kadın dayanışması için çaba gösterirler.  

Sonuç olarak, anne-kız ilişkisinin yeterince temsil edilemediği ataerkil kültürde, 
kız çocuklarının kimlik oluşumunda yaşadığı sıkıntılar her iki eserde de rastlanan bir 
durum olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda, eserlerde eril düzenin temsilcileri 
olmaktan çok, dişil düzeni var etmeye çalışan kadınların çabası dikkat çeker. Her iki 
kadın yazar da, ele aldıkları anne-kız ilişkisiyle kadının özgürleşme yolunda atılacak 
adımlara dair ipuçları sunarak kadın okurun zihnindeki annelik rolüne dair 

382 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

olumsuzlukları olumlamaya çalışır ve annelerin, kişiliklerini sorgulayarak kendilerini 
gerçekleştirebilecekleri dişil varoluşa olanak sağlar.  
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ÖZET 

Toplumların ürettiği kültürel değerler ve ürünler vakit kaybetmeden edebiyatta yerini almakta, 
edebiyat ve kültür aynı pozisyona gelmektedir. Kültür edebiyatın bünyesine yeni fikirler, 
kavramlar eklerken, edebiyat da kültürün aktarılması görevini edinmektedir. Edebiyat sadece 
toplumların ürettiği değerler toplamını nesilden nesile aktarma görevini üstlenmez, aynı 
zamanda edebiyat düşüncenin oluşması ve gelişmesinde, düşüncelerin dışa vurulmasında ve 
yaşamın sürdürülmesinde yegâne araçlardan biridir. Edebiyat toplumların kültürlerini besleyen 
sosyal bir olgudur. Toplumların kültürel yaşam öyküsüne ayna tutan edebiyat kültürlerarası 
iletişimde etkin bir role sahiptir. Edebiyat kültürleri tanıştıran, bir araya getiren ve birbirleriyle 
kaynaştıran bir iletişim aracıdır. Kültürlerarası iletişimde başat role sahip olan edebiyat 
toplumsal alanlarda yaşanan olaylardan kesitleri ele aldığı, toplumların yaşamlarını yansıttığı 
için kültürlerin bir araya geldiği durumlarda ortaya çıkan kültürel farklılıkları ve bu 
farklılıklardan doğan kültürel sorunları mercek altına almaktadır. Bu çalışmada iki kültürün 
karşılaşması, karşılaştığı noktada doğabilecek sorunlar ve bu sorunların aktarımı bir tür 
edebiyat metni olan altyazı metinleri temelinde incelenecektir ve bu noktada Türk ve Alman 
kültürünü bir araya getiren ve her iki kültürden kesitler sunan "Willkommen in Deutschland" 
adlı filmin altyazıları irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Kültürlerarası İletişim, Edebiyat, Altyazı Metinleri, Kültürel 
Sorunlar. 

INTERCULTURAL COMMUNICATION ISSUES AND LITERATURE IN 
TRANSFER 

ABSTRACT 

The cultural values and products produced by societies take place immediately in literature, so 
literature and culture come same position. When culture adds to literature new ideas, concepts, 
literature takes on also the task of transferring the culture. Not only literature takes on the tasks 
of transferring the sum of the cultural values which passed from generation to generation, but 
also literature is a unique instrument in the formation and development of ideas, in expessing 
ideas and in maintaining life. Literature is a social phenomenon, which nourishes the culture of 
socities. Literature, which holds a mirror on cultural life story has an active role in intercultural 
communication. Introducing cultures with each other, puting together and binding cultures 
together, literature is a communication instrument. Having a primary role in intercultural 
communication, and because it covers sections of real life events in social spheres, and reflects 
lifes of socities; literature puts cultural differences that arise when cultures collide and cultural 
problems thar arise from these differences under spotlight. In this study, the meeting of two 
cultures, all teh issues that may arise when they meet and the transfusion of these issues will be 
investigated on the basis of subtitle of the movie "Willkommen in Deutschland" will be 

42 Bu bildiri Yrd.Doç.Dr. Yelda Arkan’ın danışmanlığında hazırladığım ‘Film Altyazı Çevirilerinde Kültürel-Dilsel 
Öğelerin Aktarım Olanakları ve Sınırları’ başlıklı yüksek lisans tezimden (Mersin, 2015) üretilmiştir.  
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examined, which brings Turkish and German cultures together and presents sections from both 
cultures. 

 Keywords: Culture, Intercultural Communication, Literature, Subtitle Text, Cultural Issues. 

Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar ve Aktarımında Edebiyat 

II. Dünya Savaşı sonrasında en üst seviyelere ulaşan nüfus kaybı, Avrupa’nın 
yeniden yapılanma sürecinde ciddi anlamda işgücü açığına neden olmuştur. Özellikle 
1950’li yılların ortalarında bu sorunla yüz yüze gelen Almanya, bu açığı kendi 
nüfustan karşılayamayınca çeşitli ülkelerden iş gücü talebinde bulunmuştur. 1960’lı 
yıllarda bu açık gelen iş gücüyle de kapatılamayınca, Almanya Türkiye’ye kapıları 
açmak zorunda kalmıştır. 1960'lı yılların başlarında kitleler halinde çeşitli ülkelerden 
Almanya'ya göç eden bu işçiler valizlerine üç beş parça eşyalarının yanı sıra 
yaşamlarından parçaları, bir parça kültürlerini, bir parça dillerini, bir parça sanatlarını 
ve bir parça dinlerini de koymuşlardır aslında. Max Frisch'in 'Biz işçi istedik, insanlar 
geldi' sözü bu duruma örnek verilebilecek niteliktedir. İş gücü açığını kapatmak 
amacıyla çağrılan bu insanların birer makine değil, toplum ve kültürlerinden izler 
taşıyan birer insan oldukları zamanla anlaşılmıştır. Bu insanlar 1960'lı yıllarda 
başlayan ve 2000'li yıllara kadar süren elli yıllık bir geçmişle tarihte yer etmiş, üç 
kuşak boyunca yaşadıkları olaylar ve kurallarını, yaşam tarzlarını hiç bilmedikleri bir 
toplumun içinde kurdukları iletişimden doğan sorunlar çok geçmeden edebiyatta da 
yerini almıştır. Bu sancılı göç sürecinin evrelerinin Almanya’ya giden işçiler 
tarafından kaleme alınması edebiyat içinde kendi alanını var etmeyi başarabilmiştir. 
1960'lı yıllarda başlayan bu göç süreci olumlu sonuçlarının yanı sıra olumsuz 
sonuçları da beraberinde getirmiştir. Birbirinden tamamen farklı iki kültürün farklı dili 
konuşan bireyleri arasında başlangıçta büyük sorunlar yaşanmış ve bu sorunlar üç 
kuşak boyunca boyut değiştirerek devam etmiştir. Göçün üç kuşağa ilişkin sorunlarına 
değinmeden önce göç kavramına değinmek yerinde olacaktır. Göç, oturulan yeri, 
yaşanılan şehri, ülkeyi değiştirmek olarak farz edilir oysa bir nevi hayatı 
değiştirmektir. Değişmeyen özle değişmek zorunda kalan yaşam arasında sıkışan birey 
sosyal hayatın bireye yüklediği rolleri gerçekleştirme konusunda sorunlarla karşı 
karşıya gelebilir. Göç, bir çok faktörü (çevresel, bireysel, sosyo-kültürel, ekonomik) 
içinde barındıran dinamik ve sancılı bir süreçtir. Çeşitli türleri (yurtiçi, yurtdışı, 
zorunlu, mevsimlik vb.) bulunan göç, hem göçmenler hem de göç edilen ülke 
açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bunlar; fiziksel, sosyal ve sağlık 
üzerindeki sonuçlardır. Sosyal sonuçlar;  kültürel değerlerdeki değişimleri, 
göçmenlerin uyum sorunlarını vb. durumları içermektedir.  

Göçün üç kuşağa yansımaları farklı olmuştur. Birinci kuşağın göç sürecinde 
yaşadıkları sorunlara bakılacak olunursa, birinci kuşağı oluşturan işçilerin Almanya’ya 
ilk gittiklerinde Türkiye'den tamamen farklı bir kültürle yüzleşmeleri, kurallarını hiç 
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bilmedikleri bir toplumda dil bilmeden yaşamaya çalışmaları büyük kültür şokları 
yaşamalarına neden olmuştur. Hiç bilmedikleri bir ülkede yitip gitme korkusu daha iyi 
bir gelecek hayaliyle karışan, kendi toplum ve kültürlerine sıkı sıkıya bağlı olan bu 
insanlar kendilerine tamamen yabancı olan bu toplumla yüzleşerek yarım yamalak 
Almancaları ve el kol hareketleriyle iletişim kurmaya çalışmışlardır. Zamanla ikinci 
vatanları olan Almanya’da yaşadıklarını anlatmak gayesiyle kalemlerine sarılmış ve 
yazdıkları eserlerle edebiyat içinde kendilerine yeni bir alan açmışlardır. Bu yeni alana 
yönelik konuk işçi edebiyatı, gurbetçi edebiyatı, göçmen edebiyatı, Türk Alman 
edebiyatı,  kültür aşırı edebiyat ve kültürlerarası edebiyat gibi çeşitli kavramlar 
kullanılmaktadır ve bu kavram çeşitliliğine ilgili konuya yönelik yapılan çalışmalarda 
rastlamak mümkündür. Tarihsel süreç içerisinde kuşakların yaşadığı sorunların 
farklılaşması, toplumun yapısının değişmesi ve zaman içinde her iki toplumun da 
birbirine olan bakışının değişmesi bu alanın farklı kavramlarla adlandırılmasına neden 
olmuş olabilir.   

Türklerin kaleme aldığı bu edebiyat zaman içerisinde gelişim göstermiş ve 
arkalarından onları izleyen ikinci ve üçüncü kuşakla birlikte değişime uğramıştır. 
İkinci kuşağın Almanya’da yaşadıkları olaylar incelendiğinde, ikinci kuşağın Alman 
kültürüyle iç içe büyümesi, o toplumda eğitim-öğretim görmesi birinci kuşağın en 
büyük sorunu olan dil sorununu ortadan kaldırmıştır. İkinci kuşak birinci kuşağa bir 
nevi tercümanlık yapma görevi üstlenmiştir. İkinci kuşağı temsil eden yazarlar kültürle 
bütünleştikleri ve Almanlarla daha iyi iletişim kurdukları için ele aldıkları sorunlar 
farklılaşmış ve eserlerinde anlattıkları toplumda birinci kuşağa oranla daha fazla ilgi 
görmeye başlamıştır. Kuşaktan kuşağa geçen ve değişen olayların kaleme alındığı 
eserler edebiyatın bir parçasının olmasının yanı sıra Almanya’da Türklerin yaşadığı 
sorunlar tiyatro ve sinema gibi çeşitli sanat dallarının ilgi alanına girmeye başlamıştır. 
Kuşakların yaşadığı sorunlara ilişkin sayısız filmler çekilmiştir. Çalışmaya örnek 
olarak seçilen film de üç kuşağın yaşadığı sorunlara mizahi bir dille göndermeler 
yapmaktadır.  

Willkommen in Deutschland misafir işçi göçünün tarihsel süreç içerisinde kat 
ettiği yolu göstermekte ve edebiyatta kendine yer edinen bu yeni alanın oluşum, 
gelişim ve değişim süreçlerine yönelik ipuçları içermektedir. Ayrıca ele aldığı 
konularla, kültürlerarasında yaşanan iletişim sorunlarına ilişkin örnekler vermektedir. 
Film, Almanya’ya misafir işçi olarak gelip, daha sonra oraya yerleşen ve orada emekli 
olan Yılmaz çifti (Hüseyin ve Fatma), çocukları (Veli, Muhammet, Leyla ve 
Almanya’ da doğan Ali) ve torunlarının (Canan ve Cenk) göç sürecini anlatmaktadır. 
Göçün insanlara yaşatabileceği; ayrılık, acı, bilinmezlik, dışlanma, kültür şoku, 
yabancılaşma, ötekileşme gibi duyguların tamamen esiri olmadan, insanların mizahi 
yanlarına temas ederek de bu duyguların ekrana yansıtılabileceğini izleyiciye 
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duyumsatan bir filmdir. Filmde birinci kuşağı Hüseyin Yılmaz ve eşinden daha sonra 
Almanya'ya giden Fatma Yılmaz temsil etmektedir. Filmde ilk olarak daha iyi bir 
gelecek ümidiyle, ailelerini geride bırakarak Almanya’ya gelen işçilerin Münih tren 
garındaki görüntülerine ve doğdukları yerden başka bir yer tanımayan bu işçilerin 
farklı bir ülkeye gelmiş olma kaygılarına yer verilmektedir. Bu işçilerden biri olan 
Hüseyin Yılmaz da dilini bilmediği bu ülkenin tren garından endişe ve umudu bir 
arada yaşayarak geleceğine doğru yürür. Almanca bilmeyen, Almanya’yı tanımayan, 
en ağır işlerde çalışarak ailesini geçindirmeye, çocuklarına iyi bir gelecek kurmaya 
çalışan Hüseyin Yılmaz’ın fabrika ile yurt (Heim) arasında geçen günlerinin 
gösterildiği sahneler, işgücü olarak giden birinci kuşağın Almanya’da yaşadıkları 
yerleri, yaşam koşullarını ve karşılaştıkları sorunları izleyiciye yansıtmaktadır. Filmde 
Hüseyin Yılmaz'ın Almanya'ya geçirdiği ilk yıllarda hissettiği duygular ve yaşadığı 
olaylar aslında birinci kuşak yazarların ele aldığı sorunlardır. Birinci kuşak yazarların 
karşılaştıkları sorunlara yer verdikleri bu eserler Konuk İşçi Edebiyatı başlığı altında 
yer almıştır. Çünkü gelen işçilerin geçici ya da misafir oldukları ve iş gücü açığı 
kapatılınca ülkelerine geri dönecekleri düşüncesi hakimdir. O dönemde hakim bu 
düşünce verilen eserlerin bu başlık adı altında anılmasına neden olmuş olabilir. Ancak 
ilerleyen zamanlarda durum sanıldığı gibi olmamış, yani misafir olarak gelen işçiler 
ülkelerine dönmek yerine işçi alımının durması ve çeşitli anlaşmaların imzalanmasıyla 
ailelerini de yanlarına alarak kendilerine Almanya'da yeni bir hayat kurmaya 
başlamışlardır. Misafir ya da geçici olan bu işçiler göçmen konumuna geçmişlerdir. 
Toplumda yaşanan bu değişim ilgili filmde de unutulmamıştır. 

 Filmde işçilerin Almanya'ya gelişlerinin çeşitli törenlerle kutlanmasının yanı 
sıra Almanya’da misafir işçiler (Gastarbeiter in Deutschland) manşetleriyle gazete ve 
dergilerde o yıllarda yerini aldığına dair sahneler yer almaktadır. Bir süre sonra 
ülkelerine dönecekleri düşüncesinden dolayı işçilere misafir işçi denilmiş, ancak 
ilerleyen yıllarda bu insanların Almanya' da kalıcı oldukları kesinleşince misafir işçi 
kavramının yerine göçmen kavramı kullanılmaya başlanmıştır. İlgili filmde de bu 
kavramsal dönüşümün son hali Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Hüseyin 
Yılmaz’a gönderdiği mektup aracılığıyla izleyiciye duyumsatılır.  

Göç sürecinin sona ermesi, Türkiye'de bırakılan aile üyelerinin de bu kervana 
katılmasıyla birlikte toplumda yaşanan sorunlar değişmiştir. Ailelerin Almanya'da çok 
küçük evlerde kendilerine yeni bir yaşam kurmaları, içine önyargılarını da koydukları 
valizlerini farklı bir kültürde açmaları ve çok geçmeden Almanlarla, kültürleriyle 
kaynaşmaya kadar giden süreçte yaşanan sorunlar kısacası toplumda yaşanan bu 
değişimler ikinci kuşak yazarların eserlerinde yerini almıştır. Bu süreçte daha çok 
kalıp yargılar, önyargılar ve kendi kültürüne yabancılaşma gibi sorunlar gün yüzüne 
çıkmıştır. Bu noktada ilk olarak kalıp yargı kavramına değinmek gerekirse, kalıp 

387 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

yargıların muhtevasının bir kısmını bireyin içinde bulunduğu sosyal ortam tarafından 
oluşturulan resimlerden, bir kısmını da bireyin zihninde tasavvur ettiği resimlerden 
aldığı söylenebilir. Bireyin kültüründen beslenen kalıp yargı, ilgili kültürde var olan 
temsillerden süzülerek ortaya çıkmaktadır. Birey içinde bulunduğu toplumun, grubun 
resmini zihninde canlandırır, bu çerçevede yaşadığı çevreyi idrak edebilmesi, 
tanımlayabilmesi için oluşturduğu öznel bir haritadır. Birey nesnel gerçekliği kendi 
süzgecinden geçirerek bu öznel haritayı oluşturur. Walter Lippman43 (1922) kalıp 
yargı kavramını bireyin dışında cereyan eden nesnel gerçekliğin, bireyin zihninde var 
olan öznel gerçeklikle basitleştirilmiş bir imge haline getirilmesi olarak tanımlar. 
Bireyin zihninde bu imgeler oluştuktan sonra nesnel gerçeklik bir şey ifade 
etmeyebilir (Yapıcı 2004:10). 

Kalıp yargıların beynimizdeki resimleri basit hale getiren zihinsel faaliyetlerin 
bir ürünü olduğu söylenebilir. Bu ürünler bireyin diğer bireylere yönelik yapacağı 
objektif değerlendirmelere engel olan imgelerdir. Muhtevasını bireyin zihnindeki ve 
sosyal ortamındaki resimlerden alan kalıp yargı, bireyin kendinden farklı olana bir 
tepki beslemesine de neden olur. Kalıp yargı bir toplumdaki/gruptaki bireylerin başka 
bir topluma/gruba yönelik uzlaşılmış inançları, düşünceleri ve bu inançlar, düşünceler 
çerçevesinde bireylerin zihninde çağrışım yapan resimlerdir. Bir gruba yönelik olumlu 
ya da olumsuz düşünceler olarak tanımlanabilir.  

Kalıp yargı ve önyargı arasındaki ilişki irdelendiğinde, bu iki kavram arasındaki 
farkın tam ayırdına varılmadığı ve birbirlerinin yerine kullanıldığı gözlemlenmektedir. 
Bu iki kavram arasındaki ince farkı görebilmek için önyargı kavramına bakmak 
gerekirse, G. W. Allport (1946) önyargı kavramının antik dönemde önceki 
deneyimlere göre verilen hükümler anlamına geldiği dile getirmektedir. Daha sonraları 
bu kavramın mevcut gerçeklere yönelik nesnel bir değerlendirme yapmadan, 
düşünmeden verilmiş bir yargı anlamında kullanıldığına değinmiştir. Michael Billig 
(1984) önyargının sosyal psikolojide bir gruba yönelik olumsuz duygulara kapılmak 
ve bu doğrultuda o gruba karşı olumsuz bir tavır takınmak olarak tanımlandığı 
söylemektedir.  

Yukarıda yapılan tanımlar ışığında önyargıların bir gruba yönelik tamamen 
olumsuz düşünceler, dezavantajlı düşünceler olduğu anlaşılırken, kalıp yargıların bir 
gruba yönelik hem olumlu hem de olumsuz düşünceler olduğu anlaşılmaktadır. 
Vinsonneau önyargıyı bir tutum, kalıp yargıyı ise bir başka gruba yönelik oluşturduğu 
resim ve paylaştığı düşünceler olarak tanımlamaktadır (1997:160 akt. Yazıcı 2004:16). 
Kalıp yargılarr bazen önyargılardan beslenirken, bazen de önyargıları beslemektedir. 

43Walter Lippman kalıp yargı kelimesini bugün sosyal bilimler ve sosyal psikoloji literatüründeki anlamıyla ilk defa 
kullanan bir gazetecidir. Bu kavramının mucidi olarak bilinmektedir (akt. Yapıcı 2004:9) 
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Willkommen in Deutschland adlı filmde bu kavramlar mizahi bir dille 
anlatılmaktadır. Bu örneklerin geçtiği konuşma bağlamları ve diyaloglar şu şekildedir: 

Konuşmanın geçtiği bağlam: Muhammet Almanya'ya gidecekleri akşam 
vedalaşmak için arkadaşıyla buluşur. Arkadaşı abisinin Almanlarla ilgili anlattıklarını 
Muhammet ile paylaşır (DVD/00:26:38 - 00:26:58): 

- İyi ki ben gitmek zorunda değilim. Oradaki herkes gavur. Abim dedi ki 
Almanlar domuz eti ve insan yiyorlarmış. Böyle haça asılı bir adamları varmış. Hatta 
onu da yemişler. Her Pazar bir kilisede toplanıp, onun etini yiyip, kanını içiyorlarmış. 

Bu diyalogta Müslümanların Hıristiyanlara olan önyargıları bir çocuğun 
zihninde canlandırdığı şekliyle anlatılmaktadır. Muhammet arkadaşının anlattıkları 
karşısında zihninde oluşturduğu tablo ve yaşadığı korku gece düşünde egoyu yenerek 
gün yüzüne çıkmıştır. Haz ve korkunun yer aldığı rüyasında kendisini Coca Cola dolu 
bir odada görür, herşeyin tam yolunda olduğu bir anda kapı aralanır ve haça gerili İsa 
kanlar içinde karşısındadır. Zihnindeki korkularla düşünde yüzleşmesi Muhammet'in 
korkularını günlük yaşamda önyargıya dönüştürmüştür. Almanya' ya gittikleri ilk gün 
evlerinin mutfağında haça gerili İsa heykeliyle burun buruna gelmesi Muhammet'in 
kaygılarının yaşadığı kültür şokuyla birleşmesine, önyargısının daha da güçlenmesine 
neden olmuştur.  

Önyargı ve kalıp yargıların işlendiği bir diğer sahne ise Fatma Yılmaz'ın 
komşularıyla vedalaşmak için köydeki evlerinde bir araya gelmesidir. Komşular 
getirdikleri hediyelerin gerekçelerini şöyle dile getirmektedirler (00:27:08-00:27:24): 

-Al canım! Almanya çok soğukmuş diyorlar. 

-Al! Bunları kendim ördüm. Almanlar çok pismiş diyorlar. 

-Almanya’da bir tek patates varmış. 

Bu diyaloglarda Alman kültürüne olan önyargılar anlatılmaktadır. Komşular 
Alman kültürünü bu söylemleriyle kendi kültürlerinden aşağıda gördüklerini 
somutlaştırmaktadır. Getirdikleri hediyeler de bu düşünceye ne kadar saplandıklarının 
göstergesidir. 

Filmde bu örneklerin dışında Almanların çok pis olması, domuz eti ve insan eti 
yemeleri Türklerin Almanlara olan diğer önyargılarına örnek teşkil ederken, 
Almanya'nın çok soğuk olması ve Almanların sadece patates yemeleri 
(Kartoffelfresser) kalıp yargılara yani Almanya'ya yönelik uzlaşılmış düşüncelere 
örnek teşkil etmektedir. Ayrıca filmde Alman karakterlerin açık tenli, renkli gözlü ve 
erkeklerin bıyıksız olması, Türk karakterler ise bıyıklı, genelde esmer olması ilgili 
toplumlara yönelik kalıp yargılar olarak değerlendirilebilir. Filmde Türk kültüründen 
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bir türlü kopamayan Hüseyin Yılmaz ve kendini hiç bir zaman Alman kültürüne ait 
hissedemeyen Muhammet bıyıklıdır. Alman kültürünü ilk benimseyen ve Almancayı 
ilk edinen aile üyesi Leyla babasının Alman kalıp yargıine uyması için bıyıklarını 
kesmesini ister. Bu talebin altında Leyla'nın Alman kültür taşıyıcıları tarafından kabul 
görme ve o kültüre tamamen ait olma arzusu yatmaktadır.  

İkinci kuşak Alman kültürüyle o kadar bütünleşmiştir ki Almanlarla evlilikler 
bile yapılmıştır. Filmde Yılmaz ailesinin en küçük bireyi Ali Almanya’da doğmuş ve 
tüm gelişim evrelerinde (psikoseksüel, psikososyal, kültürel vb.) Alman kültürüne 
maruz kalmıştır. İçinde yaşamış olduğu topluma uyum sağlayabilmek için 
bilinçli/bilinçsiz olarak Alman kültürüyle bütünleşmiştir ve bu bütünleşme bir 
Almanla evlenmesiyle devam etmiştir. Cenk isminde üçüncü kuşağı temsil eden bir 
çocukları bile olmuştur.  

Üçüncü kuşakla birlikte yaşanan sorunlar daha farklı bir hal almıştır. İkinci 
kuşağın eserlerinde yer alan kalıp yargı, önyargı ve yabancılaşma gibi sorunlar üçüncü 
kuşakla birlikte yerini kimlik bunalımı, nereye ait olduğunu sorgulama, dışlanma, 
vatana geri dönüş ve eski vatana uyum sağlayamama gibi sorunlara bırakmıştır. 
Kimlik bunalımı ve dışlanma sorunları filmde daha çok üçüncü kuşağı temsil eden 
Cenk üzerinden anlatılmaktadır. Farklı toplum ve kültürlerle karşılaşan bireylerde 
kimlik sorununun daha karışık hale geldiği açıktır. Buna benzer durumlarda bireyler, 
kim oldukları ya da nereye ait olduklarını sorgulayarak bir kimlik arayışına 
başlamaktadırlar. Annesi Alman, babası ise Türk olan Cenk, Ben kimim? Türk 
müyüm? yoksa Alman mı? gibi sorularla girdiği çıkmazı ailesine yansıtmaktadır. 
Yaşadığı bu sorun yetmezmiş gibi, Cenk’in derste yaşadığı olaylarda yaşadığı 
sorunların büyümesine neden olmuştur. Filmde Cenk’in öğretmeni öğrencilerin 
geldikleri ülkeleri mıknatıslı isimliklerle haritada işaretlemektedir. Sıra Cenktedir. 
Öğretmeni Cenk’e nereli olduğunu sorar, Cenk Anadolu cevabını verir. Duvardaki 
haritada sadece Avrupa ülkeleri yer almaktadır ve haritada Türkiye’nin batısının 
sadece bir kısmına yer verilmiştir. Bu yüzden öğretmeni Cenk’in ismini tahtanın boş 
bir alanına yapıştırır. Bütün öğrencilerin isimlerine haritada yer verilirken, sadece 
Cenk’in isminin dışarıda kalması canını bir hayli sıkar.  Melez kimliği gittiği okulda 
da sorun yaşamasına neden olacaktır. Cenk hiç Türkçe bilmediği için Türkler 
tarafından, Türk olduğu içinse Almanlar tarafından dışlanacak ve hiçbir tarafa dahil 
edilmeyecektir. Kafasında cevaplandıramadığı sorularıyla geldiği evde babaannesinin 
Biz artık Almanız sözleri üzerine daha fazla dayanamaz ve Neyiz biz şimdi? ,Türk mü, 
Alman mı? Dedem ve nenen Türk ise neden burada yaşıyorlar? gibi sorular sorarak 
içinden çıkamadığı durumu dile getirir.  

Filmler ve edebiyat içerisinde kendine yer edinen bu yeni alanın ele aldığı 
sorunların altyazı metinleri aracılığıyla erek dile aktarımına yönelik değerlendirmeye 
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gelinecek olunursa, söz konusu film Türkiye ve Almanya olmak üzere iki ayrı ülkede 
geçmektedir. Diyaloglarda kullanılan dil Almanca ve Türkçedir, gönderge ortamı ise 
Alman ve Türk kültürüdür. Türkiye'deki sahnelerde yoğun olarak Türkçe 
kullanılmakta, Almanya'daki sahnelerde ise Yılmaz çifti hariç ailenin diğer bireyleri 
Almanca konuşmaktadır. Yılmaz çifti bu tavrıyla Türk kültürünün her zaman 
temsilcisi rolündedir. Bu durum filmin altyazılarına da yansımıştır. Filmde Yılmaz 
çiftinin konuşmaları ve Türkiye'de geçen diyaloglar altyazılandırılmıştır. Bu noktada 
değinilmesi gereken ve ideoloji açısından önem arz eden bir diğer konu altyazı 
boşluklarıdır. Filmde işlenen Türklerin Almanlara karşı geliştirdikleri dini, kültürel, 
toplumsal boyutlu önyargılarını ve Türklerin Almanları nasıl algıladıklarını 
somutlaştıran diyaloglar erek dile (Almancaya) aktarılmamıştır. Filmde Almanların 
Türklere ilişkin önyargıları altyazılarda yer alırken, Türklerin Almanlara ilişkin 
önyargıları perdelenmiştir. Bu perdelenme nedeniyle erek izleyici filmin gerçek 
durumundan kopartılmakta ve filmi tüm gerçekliğiyle algılaması engellenmektedir. Bu 
perdeleme film şirketi ya da yönetmenlerin müdahalesi sonucu gerçekleşmiş olabilir. 
Filmin galasının Almanya'da yapılmış olması ve Almanya'da beğeni toplama amacıyla 
çeviriye ideolojik müdahaleler yapılmış olabilir. Ayrıca Almanya'nın en büyük 
handikapı olan göç ve göçmenler konusunun işlendiği bu filmde göçmenlerin göç 
ettikleri ülkedeki kültüre çok zorlanmadan adapte oldukları ve kültür taşıyıcılarına 
karşı hiç bir olumsuz yargılarının olmadığı izlenimi de verilmeye çalışılmış olabilir.  

Sonuç 

Edebiyat düşüncenin oluşması, gelişmesi ve düşüncelerin dışa vurulmasında 
yegane araçlardan biridir. Toplumların yaşam öyküsüne ayna tutan edebiyat 
kültürlerarası iletişimde etkin bir role sahiptir. Toplumların yaşadığı değişimler ve 
beraberinde kültürel ve diğer alanlarda yaşanan önemli gelişmeler çok geçmeden 
edebiyat da egemen olan paradigmayı da etkilemektedir. Yaşanan gelişmeler ışığında 
edebiyat bünyesine yeni türler ve kavramlar eklemektedir. 

1960'lı yıllarda göç hareketiyle başlayan ve günümüze kadar içerik bakımından 
değişikliklere uğrayan edebiyattaki bu yeni tür Türklerin Almanlara, Almanların 
Türklere olan bakış açılarından, birbirinden tamamen farklı olan iki kültürün 
buluştuğu noktada doğabilecek sorunlara kadar farklı konuları kaleme almaktadır. 
1960'lı yıllarda birinci kuşak göçmenlerin sorunlarını kaleme almasıyla ortaya çıkan 
bu alan arkadan ikinci ve üçüncü kuşağın gelmesiyle sesini yükseltmeye başlamıştır. 
Toplumun devingen yapısından dolayı ikinci ve üçüncü kuşağın yaşadığı sorunların 
farklılaşması ele alınan konuların da farklılaşmasına neden olmuştur. Elli yıllık bu göç 
süreci edebiyatın yanı sıra tiyatro, sinema gibi çeşitli sanat dallarının da ilgi alanına 
girmiş, bu konuya ilişkin sayısız film çekilmiştir. Çalışmaya örnek olarak seçilen 
'Willkommen in Deutschland'  adlı film bu göç sürecine ve üç kuşağa ilişkin sorunlara 
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ayna tutmaktadır ve göçün insanlara hissettirdiği, ayrılık, acı, bilinmezlik, kültür şoku, 
yabancılaşma ve ötekileşme gibi duygulara izleyicileri tamamen hapsetmeden bu 
sorunları mizahi bir dille ele almaktadır. 

Farklı kültürde dile getirilen duygu ve düşünceleri anlama anlamlandırmanın bir 
aracı olan altyazı metinleri seyircinin filmin diyaloglarını takip etmesine olanak 
tanımaktadır. Altyazı metinlerine kimi zaman teknik kimi zaman ideolojik nedenlerle 
kimi zamansa film şirketi ya da yönetmenlerin isteği doğrultusunda müdahaleler 
yapılmaktadır. Bu müdahaleler sonucunda oluşan anlam boşlukları seyircinin filmin 
en can alıcı sahnelerini kaçırmasına, bağlamdan kopmasına neden olmaktadır. 
Çalışmaya örnek olarak seçilen filmde de altyazı boşlukları tespit edilmiş ve özellikle 
Türklerin Almanlara olan önyargılarının mizahi bir dille anlatıldığı diyalogların 
perdelendiği gözlemlenmiştir.  
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ÖZET 

Sanat dalları arasında en fazla etkileşim kuşkusuz edebiyat ile sinemada göze çarpar. Gerek 
edebiyatı gerekse sinemayı büyük kitlelere ulaştıran en önemli ortak özellik ise farklı 
yaklaşımlarla da olsa öykü anlatma formlarıdır. Edebiyat eserleri gibi filmler de ayrıntılı 
anlatım sahnelerine sahiptir. Edebiyat uyarlaması söz konusu olduğunda sinema, edebiyattan 
aldığı ödünçlemelerle ve kurgu teknikleri aracılığıyla kimi zaman edebi esere çok yakın kimi 
zamansa onun göstergelerini boşaltarak tamamen farklı bir yapıt ortaya koyar. Uyarlamalarda 
edebi eserle film arasındaki benzerliğin derecesi yönetmene, sosyokültürel, ideolojik, 
ekonomik şartlara ya da popüler tutumlara bağlı olarak değişebilmektedir. Çalışmada ele 
alacağımız “Bejin Çayırı” adlı öykü, İvan Turgenyev’in 1847-1851 yılları arasında kaleme 
aldığı “Bir Avcının Notları” adlı öykü derlemesi içinde yer alır. Oryol bölgesinde Bejin 
çayırında yolunu kaybeden bir avcıyla sohbet eden köylü çocukların başından geçenleri anlatır. 
‘Bejin Çayırı’nı 1937 yılında sinemaya uyarlayan Sovyet yönetmen Sergey Ayzenştayn ise 
aynı ismi verdiği filminde Turgenyev’in öyküsünden tamamen uzaklaşarak, hükümet 
tarafından rejim propagandasında ilk devrim şehidi ilan edilen Pavlik Morozov’un hayatını 
anlatır. Filmin ilk iki senaryosu Sovyet hükümeti tarafından sansüre uğrar, elde kalan tek 
kopya ise savaş sırasında yanar. İçerik açısından öykü ile film arasında organik bir bağ kalmasa 
da filmin adı aynı kalır. Bu bildiride “Bejin Çayırı”nın edebiyattan sinemaya aktarımında 
değişen dokusu ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Turgenyev, Ayzenştayn, uyarlama, edebiyat-sinema etkileşimi, 
karşılaştırma. 

AN ADAPTATION FROM LITERATURE TO CINEMA: THE CHANGING 
TEXTURE OF THE “BEZHIN MEADOWS” FROM TURGENEV TO 

EISENSTEIN 

ABSTRACT 

Without a doubt, the highest amount of communication among the branches of art is striking in 
the interaction between literature and cinema. The most important common characteristic 
which makes it possible for both literature and cinema to reach great masses is their narration 
manner despite the different approaches they employ. Just like works of literature, films 
involve detailed narrative scenes as well. In terms of literary adaptations, cinema produces 
works which are sometimes very close to the literary work and at times completely different 
works by removing the literary work’s indicators through what it borrows from literature and 
techniques of fiction. In adaptations, the degree of similarity between the literary work and the 
film may vary depending on the director, socio-cultural, ideological, economic conditions or 
popular attitudes. The story titled “Bezhin Meadows” is included in Ivan Turgenev’s story 
compilation “A Hunter’s Notes” which he wrote between 1847 and 1851. It is the story of 
village children who converse with a hunter who gets lost one night at the Bezhin Meadows in 
the Oryol area. Soviet director Sergei Eisenstein, who adapted “Bezhin Meadows” to cinema in 
1937 with the same title, drifts apart from Turgenev’s story completely and tells the story of 
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Pavlik Morozov who had been declared the first martyr of the revolution by the government 
during the regime propaganda. The first two scenarios of the film were mostly cut by the 
Soviet government and the single remaining copy got burned during the war. In terms of 
context, although there is no organic connection between the story and the film, the title of the 
film remained the same. In the study, the changing texture of “Bezhin Meadows” from 
literature to cinema will be dealt with. 

Keywords: Turgenev, Eisenstein, adaptation, literature-cinema interaction, comparison 

GİRİŞ 

Sanatın tarihine bakıldığında birbirine yakın sanat dalları arasında baskın olanın 
bir diğerini biçim, kurgu, kompozisyon, estetik ya da teknik anlamda etkilediği sıkça 
görülür. Güzel sanatların sonuncusu ve en genci olarak kabul edilen sinema, 
keşfedildiğinden bu yana farklı sanat dallarından beslenen ve etkisini her alanda 
gösteren, zengin bir konuma sahiptir. İnsana dair her şeyden etkilenen ve bütün 
insanlığı da etkileyebilecek kadar güçlü olan sinema (Aydın 2006: 78), kaynak olarak 
roman ve hikayeler dışında sıklıkla tiyatro eserlerinden (Hamlet, Romeo ve Juliet vb.), 
müzikallerden (Damdaki Kemancı, Grease vb.), çizgi romanlardan (Garfield, Son 
Osmanlı Yandım Ali vb.), televizyon dizilerinden (Alacakaranlık Kuşağı, Uzay Yolu 
vb.), dini metinlerden (Leviathan, Matta’ya Göre İncil vb.), mitolojiden (Medea, Orfe 
vb.) ve hatta bilgisayar oyunlarından (Lara Croft: Tomb Raider, Angry Birds vb.) 
esinlenir.  

Edebiyat ve sinema, kitlelere seslenen en yaygın sanat dalları olmanın yanı sıra 
birbiriyle en fazla iletişim halinde olma özelliği de taşıyan iki sanat koludur. Bunun 
nedeni, her iki sanat dalının da bir anlatıcının perspektifinden öyküler anlatması ve 
sinemanın anlatı potansiyelinin edebiyata yakın olmasıdır (Monaco 2001: 47). 
Edebiyat; yazının ve konuşma dilinin imkanlarından yararlanırken, sinema buna ek 
olarak görsel dili de malzeme olarak kullanır. Bu sanat dalının merkez noktası, görsel 
imajdır. İnsanoğlunun çok eski zamanlardan beri kullandığı görsel iletişim, 
teknolojinin ilerlemesiyle yeni bir oluşum kazanır ve böylece sinemanın dili olur. 
Sinema, tarihsel süreçte en çok beslendiği sanat kolu olan edebiyatın çeşitli türlerinden 
yaptığı uyarlamalarla farklı bir boyuta taşınır. Ünlü film kuramcısı Andre Bazin’in 
(2000: 54) de ifade ettiği gibi, yönetmen, kendi yarattığı ürünle artık yazarın rakibi 
değildir; o sonunda yazara eşit bir duruma gelir.  

EDEBİYATTAN SİNEMAYA UYARLAMA TÜRLERİ 

 Edebiyat ile sinema arasındaki karşılıklı alışverişte bir edebi eserin filme 
aktarılmasında en yaygın uygulama, uyarlamadır (Erus 2005: 16). Sinema tarihi, 
sinemaya uyarlanmış, bir başka deyişle kelimeden resme aktarılmış sayısız edebiyat 
yapıtıyla doludur. En genel anlamı ile uyarlama, kendine özgü biçim ve içeriğe sahip 
bir eserdeki öğeleri bir başka sanat dalındaki farklı özelliklerle birleştirerek yeni bir 
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eser yaratmaktır. Cevahir Kayım’ın (2006: 52) saptamasına göre, edebiyat 
uyarlamaları genelde üç şekilde gerçekleşir. Birinci tür uyarlamalar edebiyat eserinin 
aslına sadık kalan film örnekleridir. Yönetmen, adeta metni yaratan yazarın ruhuna 
bürünerek sinema diliyle onun edebiyatta yaptığını, romanın aslına dokunmadan ve 
romanın dilinden uzaklaşmadan yapmayı hedefler. İkinci tür uyarlamada, edebi metnin 
iskeleti olduğu gibi korunur ancak film ekibi bu iskeletten yeni, bambaşka bir sanat 
ürünü ortaya çıkarır. Üçüncü tür uyarlamada ise film ürünü, edebi eserden tamamen 
farklı bir seyir izler. Bu tür uyarlamada yönetmen, genel bir başarı elde etmiş olan bir 
edebi eserin biçimini, malzemesini ya da fikrini ödünç alarak kendi yaratacağı yapıt 
için kullanır. Bu durumda izleyici, bildiği ve tanıdığı bir özneyi yeni bir yorumla 
yeniden izleyecektir. Bu tür uyarlamalar senariste ve yönetmene, edebi metni kaynak 
edinerek ancak ona hiçbir şekilde bağlı kalmadan serbest hareket etme olanağı 
sunduğu için tercih edilmektedir. Uyarlama her açıdan bir dönüşüm ve dönüştürme 
sürecidir. Söz konusu dönüşümün derecesi ise yönetmene, senariste, film ve kurgu 
tekniklerine, sinemanın yöntemsel sorunlarına, ekonomik koşullara ya da ülke içindeki 
resmi ideolojinin taleplerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Edebi eserlerin 
uyarlama aşamasındaki dönüşüm sürecinin altını Zeynep Çetin Erus (2015: 16) şu 
sözlerle çizmektedir: “Uyarlama yapılırken öykü, sanki orijinal senaryo yazar gibi 
yeniden kurulur. Yönetmen, kamera ve kurgu yardımıyla öyküyü yeniden yazar. Bu 
bağlamda senaryo, sadece bir müsveddedir”. 

EDEBİYATTA VE SİNEMADA “BEJİN ÇAYIRI” 

Rus edebiyatının ‘Altın Çağı’nda İvan Sergeyeviç Turgenyev (1818-1883) 
tarafından yazılan “Bejin Çayırı” (Бежин луг) adlı öykü, sinemaya dönüşüm 
sürecinde aslından tamamen uzaklaşmış ve ortaya farklı ve yepyeni bir eser çıkmıştır. 
“Bejin Çayırı”, usta yazar tarafından “Bir Avcının Notları” (Записки охотника) adlı 
öykü derlemesinin içinde kaleme alınmış ve ilk olarak 1847-1851 yılları arasında 
Sovremennik dergisinde tefrika halinde yayımlanmıştır. “Bir Avcının Notları” daha 
sonra 1852 yılında ayrı bir kitap olarak basılmıştır. 1846 yılının yaz ve sonbahar 
aylarını Oryol bölgesindeki çiftliğinde avlanarak geçiren Turgenyev, Petersburg’a 
dönüp Sovremennik dergisini Nekrasov ve İvan Panayev’in devraldığını öğrenince, av 
gezileri sırasında 'doğalcı okul' ruhuyla gözlemlediği yoksul köylüleri, soyluları, 
toprak sahiplerini, zengin çiftlik evlerindeki yaşantıları ve toprak köleliğinin 
sonuçlarını kağıda dökmeye karar vermiş ve böylece “Bir Avcının Notları” ortaya 
çıkmıştır. Kendisi de bir soylu olmasına karşın Rusya için bir utanç kaynağı olarak 
gördüğü toprak köleliğini aykırı bulan Turgenyev, eserlerinde sıkça bu konuya 
değinmiştir. Köylülerin kötü şartlarda yaşamasının nedeninin adaletsiz yönetimden ve 
sosyal koşullardan kaynaklandığını dile getirmiştir. Derlemenin ilginç öykülerinden 

395 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

biri olan “Bejin Çayırı”, Rus edebiyatında köylü çocukları konu edinen ilk eserlerden 
biridir.  

Öyküde bir avcı, akşam karanlığında çiftliğine dönerken yolunu kaybeder. Tula 
vilayetinin Çern bölgesinde bulunan ve Bejin (Beja) çayırı adı verilen düzlükte at 
sürüsü güden gençlerin yaktığı ateşi gören avcı, geceyi onların yanında geçirir. Ateşin 
yanında uzanırken gençleri gözlemleyen avcının izlenimleri, öykünün temelini 
oluşturur. Yaşları 7 ile 14 arasında değişen Fedya, Pavluşa, İlyuşa, Kostya ve Vanya, 
gecenin karanlığında birbirlerine doğaüstü güçleri ve kötü ruhları konu alan hikayeler 
anlatırlar. Hikayelerin en korkunç yerinde uzaktan köpek hırlaşmaları gelir. 
Pavluşa’nın karanlıkta büyük bir cesaretle seslerin geldiği yere doğru gitmesi, avcıyı 
hayrete düşürür. Öykünün sonunda avcı, okuyucuya çocuklardan en cesuru olan 
Pavluşa’nın o yıl attan düşerek öldüğünü ve bu kadar iyi bir çocuğun ölümü karşısında 
duyduğu üzüntüyü dile getirir.  

Sovyet yönetmen Sergey Mihayloviç Ayzenştayn’ın (1898-1948) 
yönetmenliğini yaptığı “Bejin Çayırı” isimli film ise Turgenyev’in aynı adlı 
öyküsünden yola çıkarak Sovyet döneminin öncü çocuklarından biri olan köylü 
Styopka Samohin ile ilgili hikayeyi ele alır. Rus edebiyatında köylü çocuklarla ilgili 
ilk eserlerden birini kaleme alan Turgenyev gibi yönetmen Ayzenştayn da Sovyet 
dönemindeki köylü konusunu ilk kez filme çeken sanatçılardan biridir. Sovyet 
rejiminin 30’lu yıllarında Rus toplumu ve özellikle köylü kesim çok büyük değişimler 
geçirir. Kolektifleştirilmenin yanı sıra açlıkla, kıtlıkla, kanlı olaylarla ve aile içine 
kadar nüfuz eden düşmanlık duygularıyla sarmalanan insanlar için büyük bir dönüşüm 
söz konusudur. Köy yaşamında ortaya çıkan bu büyük kırılma noktasını Sovyet 
sinemasına yansıtan ilk sanatçılardan biri yönetmen Ayzenştayn, diğeri ise senaryo 
yazarı Aleksandr Rjeşevskiy’dir. Komsomol Merkez Komitesi, genç senarist 
Rjeşevskiy’e o dönemde kulaktan kulağa dolaşan ve efsaneleşen Pavlik Morozov’un 
hikayesini sanatsal bir dille halka anlatma görevi verir. Bunun üzerine Rjeşevskiy, köy 
yaşamında yaşanan değişiklikleri ve gelişen olayları Turgenyev’in “Bejin Çayırı” 
öyküsünden esinlenerek bir senaryo kaleme almaya karar verir. Öykünün geçtiği 
yerleri öykünün yazılışından 83 yıl sonra görmeye giden Rjeşevskiy, senaryosunu 
kurgulamak üzere Bejin çayırında uzun süre yaşar. Yazdığı hikayenin temelinde 
Kuzey Urallarda yaşayan ve kolektifleştirme karşıtı olan babasını Sovyet hükümetine 
ihbar ettiği için 3 Eylül 1932 yılında babası tarafından öldürülen 14 yaşındaki Pavlik 
Morozov’un öyküsü vardır. Aleksandr Rjeşevskiy’in kurguda ele aldığı olay örgüsü, 
Batı Sibirya’da ücra ve çok fakir bir Ural köyü olan Gerasimovka’dan Turgenyev’in 
öyküsünün geçtiği yerlere, fakir köylü çocukların ateş başında birbirlerine hikaye 
anlattıkları çayıra uzanır. Rjeşevskiy, olayı Turgenyev’in öyküsündeki meşhur Bejin 
çayırında geçecek şekilde kurgular. Aynı dönemde Amerika’dan yeni dönmüş olan 
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Ayzenştayn, senaryoyu okuyarak çok etkilenir ve filmi çekmeye karar verir. Ancak 
yönetmenle senaryo yazarı arasında görüş birliğine varılamaz. Ayzenştayn, Bejin 
çayırının Pavlik Morozov’un öldürüldüğü yere çok uzak olduğu ve bu alandan daha 
büyük bir mekana ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle filmin Turgenyev’in öyküsünün 
geçtiği topraklarda çekilmesine razı olmaz. Rjeşevskiy, Ayzenştayn ile aynı fikirde 
olmadığını belirterek çekimlere katılmayı reddeder. Böylece çekimler iki sene sürer.  

FİLMİN ÇEKİM AŞAMALARI 

1930’lu yıllarda Sovyet sanat alanında sosyal ütopik eserlere karşı bir tavır 
vardır. “Bejin Çayırı” filmi de sert bir eleştiriye maruz kalır. Bunun nedeni, 
yönetmenin, fikirlerini montaj şeklinde, yorumlama yoluyla iletmesinde görülür. 
Ayzenştayn, montajın seyircinin bilincine köklü fikirler yerleştirmeye, anlayışlarını 
yeniden yönlendirmeye yardımcı olduğunu söyler (Karaganov 2009: 97). 
Ayzenştayn’a göre film, yalnızca bir anlatı değil, bir estetik aktarımdır. Estetik sürecin 
özerkliği ise sanatın politika karşısındaki özerkliğiyle orantılıdır (Küçükerdoğan 2010: 
126). “Bejin Çayırı” üzerindeki siyasal sansürün asıl önemli nedeni ise filmde köy 
kilisesinin halkın yararlanacağı bir kulübe çevrilme sahnesidir. Bu tür girişimler o 
dönem Sovyet toplumunda normal karşılanırken ve ülkede yüzlerce kilise başka 
amaçlarla kullanılmak üzere dönüştürülürken Ayzenştayn’ın bunu filmin odak 
noktasına dönüştürmesi ve halkın gözleri önüne sermesi Stalin’in hoşuna gitmez. 
Çekilen sahnelerin ham hali ve hatta henüz montajı bile yapılmamış bazı sahneler 
Devlet Sinema Genel Müdürlüğünde incelendikten sonra filmin devamına izin 
verilmez, çekilen kısımlara ise el konur. Sovyet dönemi boyunca sinema sektörü her 
zaman partinin gözetimi altında olmuştur. 1930 ve 40’lı yıllarda Stalin’in 
egemenliğinde olan Komünist Parti’nin sanat dallarına resmi bir kültürel çizgi 
dayattığını, bu bağlamda bir filmin beyaz perdeye yansıyıp yansımayacağına da bizzat 
Stalin’in karar verdiğini hatırlamakta yarar var (Gavrilova 2007: 22). İçerik açısından 
ele alındığında çekilen filmlerin siyasi hedeflerin etkisi altında kaldığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu filmler Sovyet yönetiminin politikasını ve Marksizm ilkelerini 
canlı bir şekilde ifade eder (Acar 2014: 200). Bu dönemde düşünsel açılım sadece yeni 
Sovyet toplumunun inşasına odaklanmıştır. Olaya sadece sanatsal ve estetik gözle 
bakan ve montaj alanında dünya sinemasında adeta bir çığır açan Ayzenştayn ise 1937 
Nisanında kaleme aldığı “Bejin Çayırının Hataları” (Ошибки Бежина луга) adlı 
makalesinde bundan farklı davranamayacağını belirtir ve “Ayzenştayn olduğum için 
özür dilerim” ifadelerini kullanır. 

 Mosfilm yöneticileri araya girerek filmin yazar İsaak Babel’in yeni 
senaryosuyla tekrar çekilmesi konusunda girişimde bulunsalar da film, formalizm 
akımına bağlı kaldığı, sanatsal bir değeri olmadığı ve ideolojiyi tam olarak 
yansıtmadığı gerekçesiyle durdurulur. Gerekçeye göre filmde kolhoz konusu gerçeğe 
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uygun olarak ele alınmamış; yönetmen, öldürülen Styopa’yı din uğruna acı çeken biri 
gibi göstermiş ve açık bir anlatım yerine biçimcilikte ısrar etmiştir. Sonradan Babel’in 
yazdığı senaryo ile film yeni sahnelerle ve yeni aktörlerle ikinci kez çekilir. Bu 
senaryonun da kaderi sansüre takılmak olur. Sonuçta “Bejin Çayırı” hiçbir zaman 
beyaz perdeye aktarılamaz. Elde kalan son kopya, monte edilmemiş halde savaş 
esnasında bir Alman bombasının çıkardığı yangın esnasında Mosfilm’in külleri 
arasında yok olup gider. Sonraki yıllarda montaj uzmanı Esfir Tobak’ın, filmin taslak 
görüntülerinden birkaç yüz görüntü karesini keserek sakladığı ortaya çıkar. Filmden 
geriye sadece 8 metrelik bir film şeridi kalmıştır.  Ayzenştayn öldükten sonra bu film 
kareleri onun gazeteci ve sinema eleştirmeni eşi Pera Ataşeva (Perl Moiseyevna) 
tarafından muhafaza edilir. 1960’ların sonunda ise elde kalan malzemeler Sovyet 
sinema uzmanı Sergey Yutkeviç ve Moskova Sinema Müzesi müdürü Naum Kleyman 
tarafından filmin ilk senaryosuna sadık kalınarak tekrar monte edilir. Aslında “Bejin 
Çayırı” Ayzenştayn’ın çektiği ilk sesli filmdir ancak elde kalan malzemeyle 1968 
yılında sadece müzik ve aralarda alt yazı eşliğinde hareketsiz görüntülerden oluşan bir 
foto-film ortaya çıkabilir. Bu görüntüler fotoğraf karelerinin birbirini izlemesi şeklinde 
oluşturulmuş, 30 dakikalık siyah-beyaz ve sessiz film şeklindedir.  

ÖYKÜDEN FİLME DEĞİŞEN DOKU 

Film, Styopa’nın ölen annesinin başında beklerken başlar. Styopa’nın acımasız 
babası, annesini döverek öldürmüştür. Styopa’nın babası eğitimsiz, kaba, gaddar ve 
sürekli içki içen bir Rus köylüsüdür. Styopa bir gece uyurken babasının kulak 
köylülerle kolektifleştirme hareketine karşı tavır aldığını duyar ve bunu bölge 
idarecilerine bildirir. Bunu öğrenen babası Styopa’yı silahla öldürür. Ayzenştayn filmi 
çekerken Turgenyev’in hikayesinden tamamen uzaklaşıldığının farkındadır ve bundan 
üzüntü duymaktadır. Ancak Sovyet ideolojisi, filmden rejimi destekleyici görüşler, 
sahneler, replikler ve fikirler beklemektedir. Üstelik Pavlik Morozov hakkında 
anlatılanların özellikle gençler arasında gördüğü rağbet, ataerkil köyün eski dünyası ile 
Sovyet rejiminin yeni kentsel dünyası arasındaki köklü kültür ve kuşak ayrılığını 
derinleştirmiştir (Figes 2009: 163). Filmde Ayzenştayn, kolektifleşmeye başlayan 
köylü yaşamını, eski ile yeni arasındaki karşıtlığı ve kuşak çatışmasını vermeyi 
amaçlar. Bu doğrultuda eski düzeni temsil eden köylü tipleri kaba sakallı, dağınık 
saçlı, şiddet yanlısı, hantal, çirkin görünüşlü, grotesk tiplerdir. Yaşlı kadınlar da aynı 
şekilde çirkin, asık suratlı ve siyah giysiler içindedirler ve bu yönleriyle huysuz ve 
agresif görünürler. Yeniyi simgeleyen Sovyet çocukları ve gençleri ise dinç, sağlıklı, 
açık tenli, güler yüzlü, iyimser, temiz giyimli gençlerdir.  

Hem Turgenyev’in öyküsünde hem de filmde çocuk yaştaki gençlerin saf 
dünyaları, yaşları gereği hayata kaygısız bakışları ve dinamik oluşları ön plandadır ve 
her iki eserde de gerçek köylüler rol almıştır. Turgenyev’in öyküsündeki beş çocuk, 
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oyun oynamak yerine köyün yakınındaki kağıt fabrikasında çalışmak zorundadır ve 
anlatıcının onlara rastladığı akşam, fabrikadaki işlerin yoğunluğundan dolayı eve 
gitmeye vakit bulamayıp geceyi ateş yakarak ve atları güderek çayırda geçirmeye 
karar verirler. Öykü bu yönüyle toprak köleliğinin köylü çocukları nasıl etkilediğinin 
altını çizer. Her iki eserde de başkahraman olan köylü çocukları, benzer davranışlar 
sergilerler. Hem öyküdeki Pavluşa hem de filmdeki Styopa çevredeki en cesur 
çocuklardır. Pavluşa gecenin karanlığında anlatılan korkunç hikaye atmosferinde 
yakından gelen köpek seslerine doğru atılan tek çocuk iken, Styopa kulak köylülerin 
kolektifleştirmeyi sabote etmek için mazot deposunu ateşe verdiklerinde binanın 
çatısındaki güvercinleri yangından kurtarmak üzere tek başına cesaretle dumanların 
arasında çatıya çıkıp hayvanları kurtaran tek kişidir. Her iki çocuk da fiziksel değil 
ruhsal güzellikleriyle ön plana çıkar. Avcının anlattığı kadarıyla Pavluşa kısa boylu, 
çopur suratlı, soluk benizli, gösterişsiz ama akıllı, cesur, kararlı ve atılgan bir 
çocuktur. Üzerindeki bol pantolon ve gömlek, sıradan fakir köylülerin giydiği 
cinstendir. Filmdeki Styopa da aynı şekilde fakir bir kulübede ailesiyle birlikte 
yaşayan, dış görünüş olarak dikkat çekmeyen, sıradan bir köylü çocuğudur. Pavluşa 
gibi Styopa da cesur, atılgan ve kararlıdır. Sovyetlerin sembolü öncü bir köylü çocuğu 
olarak üzerindeki gömleği, şortu ve kırmızı fularıyla film boyunca kolektifleştirmeyi 
savunmak adına kulaklarla mücadeleye aktif olarak katılır.  

Çocuk karakterler dışında film ile öykü arasındaki en büyük benzerlik, Rus 
doğasında, köy yaşamındaki tasvirlerde, peyzajdadır. Turgenyev’in sanatının en 
belirgin özelliği, doğa tasvirleridir. Peyzaj ustası Turgenyev’e göre insan, doğanın bir 
parçasıdır ve ona görünmez iplerle bağlıdır, dolayısıyla okuyucu, Turgenyev’in 
eserleri aracılığıyla Rus doğasının tüm renkleriyle tanışır. “Bejin Çayırı”nda doğa 
tasviri renk, ses ve koku betimlemeleriyle verilmiştir. Okuyucu, hikayenin geçeceği 
mekanı ilk satırlardan itibaren eşsiz doğa tasvirleri aracılığıyla gözünde hemen 
canlandırır. Benzer şekilde filmde de ilk sahne çiçek açmış bir ağacın görüntüsüyle 
başlar ve canlı doğa tasvirleri, film boyunca okuyucuya eşlik eder. Ayrıca öyküdeki ve 
filmdeki doğa tasvirleri, karakterlerin duygu ve düşünceleriyle uyumludur. Ancak 
Rjeşevskiy’in senaryosundaki doğa detaylarının fazlalığı, Turgenyev’in lirizmini göz 
ardı eder. Bunda kuşkusuz görselliğin önemli payı vardır. Filmde senaryo yazarı 
bundan 83 yıl önce öykünün geçtiği bölgede insanların Sovyet dönemindekinden çok 
daha kötü ve fakir yaşadığının altını çizer gibidir. Bu çıkarım doğrultusunda kendisi 
de bir soylu olan ve köle köylülere sahip olan Turgenyev’in de eleştiri oklarına hedef 
olduğu söylenebilir. Ancak yönetmen Ayzenştayn, filmde asıl konunun Turgenyev’in 
kendisinin değil, öykünün geçtiği yerlerde günümüzde geçen olayların anlatıldığını 
belirtir ve eleştirilere son noktayı koyar.  
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Gerek öyküde gerekse filmde peyzaj, konunun anlatımında ya da sembolleri öne 
çıkarmada önemli rol oynar. Öyküde bir yaz gününde başlayan anlatım, gecenin 
karanlığıyla birlikte çocukların anlattığı korkutucu hikayelerin altını çizmek için fon 
olarak kullanılır. Avcı, sabahın ilk ışıklarında çocukların yanından ayrılırken Pavluşa 
dışında hepsi ölü gibi uyumaktadır. İçlerinden bir tek Pavluşa uyanır ve avcının 
gittiğini görür. O sırada gökyüzü soluk gri renktedir, etraf serin ve nemlidir, sabah 
rüzgarı insanı ürpertir. Kötü bir habere işaret eden bu tasvirin ardından anlatıcı, 
Pavluşa’nın aynı yaz attan düşerek öldüğünü bildirir. Doğa tasviri bu zamansız ölümü 
çağrıştırır niteliktedir. Ayzenştayn da filmde benzer bir sahne yaratır. Köylü çocuklar 
gece ateş yakıp kolhozu kulaklardan korumak için nöbet tutarlar ancak Styopa gecenin 
karanlığında babası tarafından vurulur. Tıpkı öyküde olduğu gibi filmde de Styopa’nın 
öldüğü, sabahın alacakaranlığında açıklanır. Her iki eserde de ölüm olgusu gecenin 
karanlığıyla sembolize edilmiştir. Ölüm aynı zamanda tanınmadık, bilinmedik kişi ya 
da olaylardan değil, aksine, en yakınındakilerden kaynaklanır. Pavluşa, anlattığı 
öykülerdeki gibi su cinleri tarafından boğularak ya da üzerlerine cesaretle gittiği 
köpekler tarafından değil, en sevdiği attan düşerek ölür. Styopa ise kendisini tehlikeye 
atarak güvercinleri kurtarmak için çıktığı çatıdan atlarken ya da binadaki yangından 
değil, en güvenilir kişi olması gereken babası tarafından öldürülür. Pavluşa,  kendisini 
boğmaya çalışan su cinleriyle ilgili olarak anlattığı hikayeden sonra şunları ekler: 
“Alına yazılan başa gelir” (Turgenyev 1971: 110). Turgenyev’in öyküsündeki bu söz 
aynı zamanda filmin de düşünce düzlemini oluşturur. Her iki ölüm de oldukça trajiktir. 
Sıradan ve fakir bir köylü çocuğu olarak Pavluşa’nın ölümü kimseyi bağlamazken 
Styopa’nın ölümü gerçek hayattaki Morozov’a göndermede bulunarak bir devrin 
başlangıcı sayılmış, Sovyetlerin devrim şehidi olarak kabul edilerek kültleştirilmiştir. 
Her iki ölüm de küçük çocuklar için çok zamansızdır ve bu nedenle daha da trajiktir. 
Ancak her iki ölümün de sabahın ilk ışıklarında duyurulması ve her iki eserin de 
insanların önünde uzanan engin çayırın ve dolgun başak tarlalarının tasviriyle 
sonlandırılması, aydınlık, ümit verici günlere duyulan umudu temsil eder. 

SONUÇ  

1930’lu yıllarda Sovyet sinema sektöründe çocukların devrim karşıtı ve halk 
düşmanı olarak gördükleri anne-babalarını reddetme/ihbar etme konuları oldukça 
popüler olmuştur. Pavlik Morozov efsanesinin ortaya çıktığı 1932 yılında Ayzenştayn 
için bu konuyu filme çekme fırsatı doğmuştur. Filmin Ayzenştayn için ilk sesli sinema 
filmi olması hedeflenirken, ideolojik boyutu saptırdığı gerekçesiyle Stalin tarafından 
konulan sansür ve kararnameler sonucunda film, izleyiciyle buluşamamış, yönetmenin 
ölümünden sonra yapılan montaj çalışmalarıyla sessiz sinema olarak kalmıştır. 
Turgenyev’in öyküsünün canlı renkleri ve seslerinin yanında Ayzenştayn’ın filmi 
sessiz ve siyah-beyaz olarak kalsa da “Bejin Çayırı” hem öykü hem de foto-film 
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olarak okuyucuyu ve seyirciyi eşit oranda büyülemektedir. Sonuçta bir edebiyat 
eserinin sinemaya uyarlanmasında eser ile film ya da yazar ile yönetmen arasındaki 
ilişkilerin her zaman olumlu olması beklenemez. Uyarlamadaki dönüşüm her şeyden 
önce yönetmenin dünya görüşüne, yaratıdaki hedefine, devlet sansürüne, ekonomik 
şartlara ya da ideolojik koşullara bağlı olarak değişebilmektedir. Ortaya çıkan 
uyarlama eserin başarı düzeyini ise sanat eleştirmenleri kadar geniş halk kitlesi de 
belirleyecektir. Sonuç her ne olursa olsun, sanat dalları arası etkileşimlerden en karlı 
çıkacak olan, yine sanatın kendisidir. Esas olan, sanatın göreceli bir kavram olduğu, 
sinemanın sanata yeni bir boyut ekleyerek hizmet ettiği ve ortada bir yarışın ya da 
birbirinin yerine geçmenin amaçlanmadığıdır. Hem edebiyat hem de sinema, kendi 
anlatım biçimleri doğrultusunda ürünler vermeye ve birbiriyle etkileşim içinde olmaya 
devam edecektir. Bu bağlamda başta edebiyat olmak üzere, sanatın her dalı, her zaman 
sinemanın ilgi alanı içinde kalmayı ve onu zenginleştirmeyi sürdürecektir.  
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ABSTRACT 

The thesis examines ways in which Charlotte Bronte combines issues related to women’s 
social position, the management of emotions and the related significance of education in two of 
her most famous novels: Jane Eyre and Villette. 

Throughout ages man has claimed his superiority on women relying on the hierarchal order 
revealed in modern religions. Victorian Ages as being golden times of England had witnessed 
the ultimate oppression of the women. Man has obtained this power directly from the Holy 
Bible when God the almighty has identified saint in the form of woman quality. 

Keywords:Victorian age, Charlotte Bronte, Victorian woman, feminism, desire. 

INTRODUCTION 

The thesis pinpoints women’s rights, emancipation of women, the education and 
desires of women as seen through literature. Literature is, after all, a truthful window 
to the past, not history, as it is already known that history is a constructed, artificial 
thing, while the only way to know what happened in the years and centuries before us 
is to look at the past. The past is not subjective, but objective, thus literature is the 
perfect means with which we can investigate into the past. Therefore, the thesis 
investigates position of women in society in the Victorian age and aims to show the 
inequality which kept women tied and away from joining the real progress of the 
Victorian age. The thesis discusses the debate about the position of women in society, 
their nature and role in the world which started long time ago yet still it is not over. 
The aim of the thesis is to point out how this was done by one of the female writers, 
Charlotte Bronte and show what the life was like for women in the Victorian age in 
terms of their political and legal rights, education and sexuality. Her novels Jane Eyre 
and Villette perfectly portray the nightmares of Victorian age for women, but also 
female heroines who change the view about the nature and role of women in this 
world 

MAIN TEXT 

In the Victorian age, novel became the most popular form of literature. In the 
hundreds of pages of the Victorian novel lies the glory and doom of the Victorian age. 
Many novelists discussed openly the problems and issues of this age. Therefore, it is 
no surprise to find some of these issues discussed in the novels of Charlotte Bronte. 
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Her novels draw attention to the problems women encountered in the Victorian age, 
and they portray the hardships through which women lived in this age.  

These two novels portray life in the Victorian age, focusing on women and their 
perception of life in Victorian England and the relations among women and men, 
family members and women to women. Yet, at the same time, these novels offer the 
patriarchal society as well. Moreover, these two novels deal with the very crucial 
aspects of women’s lives between 1830 and 1900 which are female subjectivity, the 
education of women and female sexuality. They investigate the rights women had and 
lacked; though marriage was considered one of the privileges and success of a 
Victorian woman, the main rights they were seeking were the right to their private 
properties and the constitutional right to have a proper education as men used to get. 
Also, the monopoly held over female sexuality is discussed in these two novels too, 
since this is one of the main questions when it comes to women lives from 1830s until 
this very day. 

Female writing has always been judged, to be either weak and feminine or 
aggressive, and attacking men. Also, what we see in Romanticism is that very few 
female writers were famous, and even less appreciated. However, if then look at the 
Victorian age after considering Romanticism we see that there is a step up on a ladder 
of emancipation of women. This step is very small step but still it is a step up. Also, 
we have to mention that during the Victorian age first wave of feminism and the fight 
for women’s rights started. Hence, it is no surprise that after Victorian era, during the 
miraculous Modernism we find great step ahead when it comes to female writers. For 
example, Virginia Woolf is one of the great female writers who wrote about women 
and their lives. Also, Modernism is the era when the discussion about gender really 
started. Modernism is the time when many taboo topics, like gender, sex, feminism, 
were openly discussed.  

Moreover, when we come back to the Victorian age, it is important to mention 
that one of the first woman writers who talks about female subjectivity and education 
is Charlotte Bronte. In her novels we can see diverse female characters. What is very 
interesting in Bronte’s novels we can see her own life and events from her life 
portrayed through some female characters. 

One word with which we can describe Victorian Age is upheaval. Almost every 
area of life was shaken up by change; invention of steam engine, improvements in 
technology which led to increased factory production, more manufacturing and coal 
mining.  Also, Charles Darwin’s theory of evolution by natural selection changed how 
people viewed the church. Life did change into a cruel survival.  In general, this 
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change was seen as progress and progress it was, except for women, ever left out, ever 
neglected and seen as inferior to men, the only rulers of the world. 

Moreover, 19th century is the age when woman’s position in society was 
questioned. Women in the Victorian era lived in a domestic age, defined by Queen’s 
Victoria’s femininity which included home, family, maternity, decency and social 
customs. The woman was supposed to be good and virtuous and her life centered on 
the sphere of domesticity: home and family.  Woman was not supposed to have any 
interests outside these three spheres. 

Wollstonecraft argues for emancipation of women by saying that if they had the 
same treatment like men, if they were treated as equal to men, they would be able to 
grow and develop in different fields of life. Women should not only be taught that 
being beautiful and sensitive is for them, women should be given options and allowed 
to choose them for themselves. Marriage is a partnership, and partners should be 
equal. No partner should depend upon the other partner; otherwise it is not a 
partnership. Hence, women fought for voting rights, for legal rights, the right for 
higher education and many others, so they would be able to be partners and equals. 

On the whole, Victorian period was a very difficult period for women because 
they were seen as completely inferior to men. They were seen as servants to men.    
However, this is also the period of many changes and achievements for women. They 
have won many rights that in the past were impossible to be won, nobody even 
dreamed about them. Therefore, this is a great age of growing progress and growing 
inequities that changed the European mind and literature forever. 

Education of women became one of the most important topics in this period. 
The biggest problem was that education of women was desired in the areas such as 
literature, drawing and singing, and only as a means to get the best possible offer for a 
marriage. Subjects like math, physics, chemistry were not taught to women because 
women were seen as unfit to learn these things, it was thought that that would be too 
much for their brain and that things that women should focus on are beautifying 
themselves for men and nurturing their virtues, again for men and better opportunity 
for marriage. 

Virginia Woolf says that university libraries are locked for women, and she is 
right. They were locked; universities and their libraries had huge locks on their doors. 
However, everything started changing in the Victorian age. One by one universities 
started changing their rules and opening their doors for women. This helped many 
women to earn their degrees and continue their fight for the women’s rights. 

The roles of men and women differ greatly when it comes to desire and 
sexuality.  All attention of women was centered on family and bearing children. There 
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was no place for anything else in their lives, let alone desire and sexuality. Moreover, 
female sexuality was not only something hidden and non-existing, but also something 
to be ashamed of, and something that a woman could be blamed for and turned into an 
outcast.  

 Jane Eyre is a novel which offered a different view on woman’s nature and 
shook the beliefs thus far held. Charlotte Bronte compared two opposing views in her 
novel concerning the nature of women. She gave us Victorian view, highly influenced 
by patriarchal world through the characters of all men in the novel. In addition to this, 
Jane Eyre is a very much radical and rebellious novel, not for the time we live in, but 
for Victorian age some things uttered by the narrator and her opinion on equality 
between women and men is scandalous. The narrator speaks about the injustice 
exercised upon two sexes, about the rules deemed natural yet they were everything but 
natural. She wonders why there are different rules for men and women. Why are 
women forbidden to learn more if they want to learn more? Why are women confined 
in their houses if that is suffocating them? Why do women have their lives planned for 
them and why are they not given any choice? The narrator does not find any answers 
to these questions. All the events in the novel helped Jane to grow, to be a very strong 
and smart woman. She wanted freedom. The theme of education runs through the 
novel constantly. Hence, maybe this is Bronte’s way to portray women’s right and cry 
for proper education as she always encouraged women for intellectual education. 
When it comes to desire in the novel Jane Eyre, there is not much of it seen openly. In 
general there is not much sexuality present in the novel. Female characters are in this 
novel the true Victorian women. They have no sexual desires, they never talk about it, 
they never even think about it. They are very much innocent and frigid. At last, Jane is 
mixture of the angel in the house and the new woman. She possesses some 
characteristics of the real Victorian woman, meek, nice, quiet and obedient, never 
argues or fights over something. She is ignorant of the world and she blindly believes 
in the good, she runs away with no money or place to stay. 

There is a plethora of women in Villette, from Ginerva to Madame Beck to 
Lucy Snowe. In this novel we met true Victorian women. It is important to mention 
this when we speak about the women question because it suggests that women’s 
consciousness has awakened and women empowerment started, slowly but surely. A 
great example of this can be found in the novel Villette in the characters of Lucy 
Snowe and Madame Beck. The two of them represent two strong women surviving 
alone in the male dominated cruel world. Furthermore, the character of Lucy Snowe is 
the main and most important character through which we can analyze the woman 
question in the novel Villette. She is one of the first characters in literature and 
heroines in the novels, who does not fit into the box of frames and rules Victorians 
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serotyped for women. She follows a different path in her life, and she ends up being a 
modern woman. Moreover, when it comes to other characters in Villette, it is hard to 
find independent women except Lucy and Madame Beck. All men are independent 
and more or less successful which gives them power and strength, while women are 
beautiful but weak and dependent upon men. On the whole, the woman question is not 
fully present in the novel. However, this novel does start the discussion about the 
position of women in society by portraying women differently than any other 
Victorian novel. Moreover, this novel clearly shows us that women were faced with a 
huge wall when it comes to education, because even though they had schools and 
teachers, and governesses, they still had a big red sign STOP in the middle of the 
education ladder. This sign was only pulled out on women, never on men. Even 
though, this novel puts the school at the center of the action, at the same time it is all 
that it does. When it comes to Lucy Snowe, she might not be sexually attractive but 
she does have desires, only they are nicely folded in the soft and half-revealing, half-
concealing words of the narrator. Closely looked at and carefully read, they reveal 
very much. Thus, it is very clear why sexuality is hidden in many novels that were 
written in this age, and so is the case with Villette. Bronte hid her characters’ desires 
and sexuality because it would have been shameful to show them. However, Lucy and 
Madame Beck are not completely able to hide it, yet all other characters are perfect 
angels, who fit into Victorian box of rules. 

Many authors wrote about the progress in the Victorian age, but also about the 
problems that lurked in the years of 19th century. Hence, some of the women writers 
focused their attention to the women. They wrote about female subjectivity, the 
woman question, education of women and female sexuality. 

CONCLUSION 

Furthermore, if we are to compare these two novels and ask which one is more 
progressive, more liberating, more portraying female subjectivity and emancipation, 
would we be able to make a decision? It would be very hard to do so. This is the case 
because these two novels, even though they seem very much similar, they deal with 
two different lives and destinies of two different women. Hence, these questions 
cannot be answered. However, what can be said is that Villette does offer to some 
degree more feminist ending. The last picture that readers have in their head is Lucy 
alone and strong conquering the world as the owner of a new school. On the other 
hand, Jane stays with Rochester and has more of a fairy tale like ending; they got 
married, had children and lived happily ever after. 
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These two novels describe this, the lives of women in the Victorian period, and 
show how the heroines of these two novels rejected the norms and rules of this period 
and were trying to pave the way for generations of new women. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, çeviri işleminin bazı aşamaları ve zihnin çalışmasına etkileri açıklanmaya 
çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar, sözcüklerin, ya da sözcük topluluklarının zihinsel dile 
çevrildiği bir ara dönemin varlığını gözler önüne sermiştir. Bu ara dönemdeki dil bireysel olup, 
yalnızca söz konusu kişi tarafından çevrilebilmektedir. Bu çalışma, bireysel dilin sözlü çeviri 
aşamasındaki kullanımını incelerken dili öğrenme ve deneyimle kullanma aşamasında 
nöropsikolojinin etkisini göstermektedir. Özellikle, sözlü çeviri biçimlerinden biri olan eş 
zamanlı çeviri aşamasında bilişsel hazırbulunuşluluk kapasitesinin üst düzeyde olması 
beklenmektedir. Öyle ki, bilişsel süreçteki değişimlerin saptanabilmesi ve beyinde uzun süreli 
işlevsel ve yapısal değişikliğin üretilebilmesi için hem öğrenmenin baskın olduğu ağda hem de 
genel öğrenme ağında incelemeler gerekli görülür. Bu bağlamda eş zamanlı çeviri aşamasında 
beyindeki bilişsel süreçler temel alınarak nöropsikolojik bulgular ışığında sözlü çeviri süreci 
ele alınacaktır. Ayrıca, çalışmanın sonunda sözlü çevirmen adaylarının belirlenmesinde 
uygulanabilecek bir ölçek geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eş zamanlı çeviri, nöropsikoloji, bellek, bilişsellik, çevirmen 

THE COGNITIVE READINESS DURING SIMULTANEOUS INTERPRETING 

ABSTRACT 

This study aims to explain the phase of translation process and its impact on the performance 
of brain. Recent searches point to interragnum period in which the words or phrasel verbs are 
translated to cognitive language. The language that obtains in this interagnum period, is 
individual, exclusively is translated by the related person. Not only this study investigates the 
use of individual language during the interpreting, but also carries out the effect of 
neuropsychology at the stage of learning and use of the language by the experience. Especially, 
during simultaneous interpreting, a type of interpreting, is expected that the capacity of 
readiness will at highest level. The talent of simultaneous interpreting conduces long-termed 
instruction, such that, it is necessary to observe on the network of general and individual 
learning domain. In this sense the interpreting process is going to be discussed in consideration 
of neuropsychological symptoms on the base of cognitive phases on brain. Also, at the end of 
this study is targeted to launch out a scale that is going to be exercised to determine which 
interpreter trainee can be an interpreter. 

Keywords: Simultaneous interpreting, neuropsychology, memory, cognition, translator 

GİRİŞ 

Her öğrenme sürecinin beyinde çeşitli biyo-kimyasal değişikliklere neden 
olduğu söylenebilir. Çevremizi kuşatan sayısız uyarıcı ve ileti beynimizde nöronlar 
arası inanılmaz bir sinyal bombardımanına yol açmaktadır. Dilin ya da dillerin 
beyinde nasıl organize oldukları sorusu oldukça ilgi çekici bir konudur ve özellikle 
“dil-beyin ilişkisi” konusunda bilimin son yıllarda ilerleme kaydettiği ifade edilebilir 
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(Pınar ve diğerleri 2015: 10). Beynin çok dilli öğrenmede faaliyet gösteren sinir ağları 
özellikle sözlü çeviri aşamasında yoğun bir çalışma içerisine girmek zorunda kalır. Bu 
durum sözlü çevirinin, yazılı çevirinin aksine çevirmenin bilişsel, sosyal ve duygusal 
becerileri ile motor becerilerin gelişimine paralel seyreden karmaşık bir süreç 
olmasındandır. Bu süreçte kişi, sahip olduğu esnek beyin yapıları ile birlikte 
olağanüstü dikkat, kontrol ve sezgisel yetenekleri aracılığıyla kaynak dilden hedef dile 
aktarımı gerçekleştirir. Bu süreç, ilk çeviri deneyiminden profesyonel çeviri 
kabiliyetini kazanana kadar ilerleyen bir çaba gerektirir. Çevirmen, beynin sinirsel alt 
yapısını işleme tabi tuttuğu dilsel mekanizmalar ile adeta bir yumak haline getirir ve 
her veriyi bu ağlar üzerinden aktarmaya çalışır. Yoğun bir zaman baskısı altında 
yaşanan bu süreç çevirmenin algı kanalları boyunca gelişme göstermektedir. 

Nöropsikoloji ve sinirdilbilim alanında yapılan çalışmalar, dil öğrenme 
mekanizmalarının beynin sol yarım küresinde gerçekleştiği doğrultusundadır. Fakat, 
dilin aktif bir şekilde kullanılması ve özellikle sözlü çeviri gibi yapısal bir donanımdan 
başka zihinsel bir aktiviteyi gerektiren süreçlerde beynin her iki yarım küresinin 
biribiriyle bağlantılı olduğuna dair görüşler de bulunmaktadır. Çünkü, sözlü çeviri 
aşamaları, görme, duyma, dinleme, kodlama, ilişkilendirme ve üretme gibi art arda 
sıralanan mekanizmalardan oluşmaktadır. Burada, çevirmenin bilişsel dayanıklılığı 
gibi sinirsel ve ruhsal yönden de aktarım sürecini başarıyla tamamlaması beklenir. 
Bellek ve zihin arasındaki gel-gitler çevirmenin bilgi işleme kapasitesini zorlayarak, 
sinir ağları üzerinde baskı kurmaya başlar. Çevirmen böyle bir psikoloji ile birkaç 
işlemi bir arada ve zaman baskısı altında yapmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, 
sözlü çeviri yeteneği her çevirmenin sahip olamayacağı kadar özel ve ayırıcı 
niteliklerdendir. “Çevirmen beyni nasıl çalışır?” sorusuna cevap aramak bu aşamada 
gerekli görülebilir.  

Her yeni öğrenmeyle deneyimlerimizin artması, kasıtlı (bilinçli) olarak 
yaptığımız eylemlerden farklıdır (Ericsson 2003,2006). Öğrenme ve hafıza üzerindeki 
nöropsikolojik bulgulara göz gezdirmek bu açıdan önemlidir. Genel olarak öğrenme, 
bireylerin olaylar ve kendi yaşantıları sonucunda öğrendikleri arasında gerçekleşen 
ilişkili bellek ya da o anda ortaya çıkan uyaranların özelliklerini hatırlayarak 
gerçekleşen ilişkisiz bellek yoluyla sağlanmaktadır. Öğrenme türlerinden başka, 
bilgilerin ya da yeteneklerin edinimini kapsayan birkaç süreç vardır. Bunlar, öğrenilen 
materyalin sunulması ve işlenmesi boyunca gerçekleşen kodlama, hafızada işlenen 
bilgilerin saklanmasını sağlayan depolama, saklanan bilginin bilinçli bir tepki veya 
öğrenilmiş hareket türleri ile geri çağrılma aşamalarıdır. Görüldüğü gibi, bilginin 
kodlanması, depolanması ve geri çağrılması birbirinden bağımsız olarak ilerleyen ayrı 
sinirsel (nöral) süreçlerdir. Yapılan işin doğası gereği, özel sinir ağları öğrenmeye 
dahil olur ve böylece hepsinde olmasa da dahil edilen sinir ağlarının büyük 
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çoğunluğunda değişmeler gözlenebilir. Buradan birkaç küçük özel yapının aksine, 
bilginin dağınık bir tarzda depolandığı sonucu çıkarılabilir (Levy-Koeppen vd. 
2005).Çevirmen beyni, bu dağınık depolama işleminden sonra işlevsel bilgiye en kısa 
sürede ulaşmak zorunda kalır. Özellikle eş zamanlı çeviri esnasında öğrendiklerini 
birincil yabancı dil ile düşünüp ikincil bir dil ile aktarmak mecburiyetinde kalabilir. 
Bu beynin hızlanması için verimli bir yol olabilir. Çünkü, çevirmen eş zamanlı çeviri 
yaparken beynin işlemcilerini çoklu görevler için yeniden kullanmakta, ayrıca kontrol 
sağlayan algı bileşenleriyle davranış biçimlerine etkisi olan sistemi direkt 
bağlamaktadır.  

Eş zamanlı çeviri, kavrama ve eylemle arasındaki karşılıklı ilişki yoluyla 
gerçekleştirilir. Çevirmen böylece, bu süreci yaşarken, ilişkili ve ilişkisiz bellek 
ağlarından uyaranlar alır ve her bir çeviri deneyiminde geliştirdiği bellek kapasitesini 
otomatikleştirmeye başlar. Bu açıdan, sözlü çeviri aşamasında çevirmen beyninin nasıl 
çalıştığı nöropsikolojik testlerle anlaşılabilir mi bu merak konusudur. Nörolojik 
bulgular, bizlere beynin dil öğrenimi, edinimi ve aktarımı aşamasında bilgiyi nasıl 
işlediğini göstermektedir. Bu bulgular çevirmenin beyninin sözlü çeviri sürecinde 
nasıl çalıştığı konusunda yol gösterirken, sözlü çevirmen adaylarının yetiştirilmesi 
yolunda uygulanabilecek nöropsikolojik testler hakkında ipuçları verebilir mi? Ya da 
çevirmen adaylarının yeteneklerinin sözlü ve yazılı kutuplarından hangisinde daha 
baskın olduğunu tespit etmek için nöropsikoloji bizlere yol gösterebilir mi? 

NÖROPSİKOLOJİ VE BEYİN 

Sözlü çeviri türlerine baktığımızda genel olarak ardıl ve eş zamanlı olmak üzere 
iki tür çeviri alanı bulunmaktadır. Bunlardan başka çeviri türleri de vardır elbette. 
Ancak çalışmanın kapsamı gereği eş zamanlı çeviri üzerinde durulacaktır. 
Nöropsikolojinin tanımına dönersek, sözlü çevirmen adaylarının tespitinde neden 
ihtiyaç duyduğumuzu daha iyi kavrayabiliriz.  

Davranışın nörolojik temellerini anlamaya yönelik çabalar nöropsikolojinin 
temelini oluşturmuştur. Kolb ve Whishaw’a (1996) göre beyin işlevleri ile davranış 
arasındaki ilişkiyi incelemek nöropsikoloji biliminin alanını oluşturmaktadır. Bu 
tanıma yapılan itirazlar, davranış ile beyin işlevleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ancak 
nöropsikolojinin alanına girmeyen başka bilim dallarının da var olduğu yönündedir. 
Örneğin psikofarmakoloji de beyin işlevleriyle ilişkili olarak ilaçların davranış 
üzerindeki etkilerini inceler. Öyleyse nöropsikolojinin tanımını biraz daha 
özelleştirerek şöyle yapabiliriz: psikolojik süreçler ile beyin yapıları ve sistemleri 
arasındaki ilişkiyi inceleyen, beyin faaliyetlerinin gözlenebilir ve ölçülebilir 
davranışlardaki çıktısını anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. 
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Nöropsikoloji deneysel psikoloji, nöroloji ve psikiyatri arasında köprü işlevi gören 
yönüyle de multidisipliner bir alandır (Yılmaz 2011).   

Bilişsel süreçlerin nöropsikoloji ile bağlantısı yukarıda da kısaca dile 
getirilmiştir. Sözlü çevirmenlik beynin az zamanda çok iş yapmasını gerektiren bir 
süreçtir. Nöropsikoloji de beyindeki sinirsel değişimlerin öğrenme ve kavramadaki 
etkisini incelemesi bakımından sözlü çeviri eğitiminde etkili olabilecek bulgulara 
sahiptir. Bu amaçla, beyindeki nörolojik değişimlerin insan psikolojisi üzerindeki 
etkisi incelenebilir. 

“İnsan beyninin en çarpıcı özelliklerinden biri iki farklı yarım 
küreden oluşmasıdır ve anatomik olarak incelendiğinde bu iki yarım 
kürenin corpus callosum dışında hiçbir noktada kesişmemesidir. Doğal 
olarak iki farklı beyinden bahsetmek mümkündür. Bilişsel bilimlerin de 
yakından incelediği nörobiyolojinin araştırmaları sonucunda beynin sağ 
ve sol kısımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılmıştır. Bu anlamda 
inceleyecek olursak beynin sağ kısmı anı ve anda yaşanılan mekânı bir 
enerji olarak bilince aktarırken sol beyin daha çok analitik hesaplarla 
anı algılamayı seçer. Bu sebeptendir ki beynimiz sol kısmında dil 
haznemiz bulunuyorken, dil haznemizi harekete geçiren ses dalgalarını 
anlayan yani ritim duygumuzu barındıran kısım sağ tarafta 
bulunmaktadır” (Kutlu 2011: 28). 

Fiziksel olarak birbirinden ayrı mekanlarda bulunsalar da, işlevsel olarak 
birbirleriyle bağlantılı eylemlere sahip iki yarım küreden söz edebiliriz. Sol yarım küre 
sahip olduğu mekanizmayı harekete geçirmek için sağ yarım küreye ihtiyaç duyarken, 
sağ yarım küre ise sol yarım küredeki dilsel hazne olmadan işlevsel hale 
gelememektedir. Kısacası sağ yarım küre, sol yarım küreden aldığı girdiler olmadan 
kaliteli çıktıları elde edemeyebilir. Bu tıpkı öğrenmenin çevresel faktörlerden 
etkilenerek şekil alması gibidir. Beyindeki dilsel haznemiz de sağ yarım küredeki 
bireysel ritim duygusunun şekillendirdiği ölçüde oluşmaktadır. 

Greenough, Black ve Wallace (1987) beyin gelişimindeki iki farklı 
mekanizmaya işaret ederler. Bunlar, deneyim beklentisi olan ve deneyime bağlı 
mekanizmalardır. Örneğin, beklentiler, beyinde belli bir görüşün ortaya çıkmasını 
sağlayan uyaranlardır. Beyin, duyma sisteminin gelişimi için ses dalgalarını işitme 
beklentisini yaşar. Nörologlar, buna göre bir çocuğun dışarıdan gelen iletileri duyusal 
ve işitsel olarak sinir sistemi üzerinden almak zorunda olduğu kritik bir dönem 
olduğunu tespit ettiler. Bu bağlamda çocuğun alması gereken girdiler erken yaşta 
verilmezse, daha sonraki gelişim sürecinde gerileme yaşatabilmektedir. Çünkü, 
deneyim beklentisi içerisinde olan beyin, bilgi açlığını giderememekte ve ileriki 
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öğrenmelerinde zorluk çekebilmektedir. Diğer bir mekanizma olan deneyime bağlı 
sistem ise deneyimleri, bireylerin yaşantılarına bağlı olarak gelişme gösteren, özel, 
bireysel ağlar olarak tanımlamaktadır. Bu sisteme göre, dağlık bir bölgedeki bir 
çiftlikte doğan bir çocuk, hayvan bakımı, traktör sürme, ekin ekme gibi yetiştiği 
bölgeye ait yaşantıları edinirken, şehirde yetişen bir çocuk, lokantaya gitme, müzeleri 
gezme ve diğer çocuklarla birlikte çeşitli organizasyonlara katılma gibi çevresine ait 
yaşantıları edinebilmektedir. Bunun sonucunda bu çocuklarda farklı bağlamlarda 
öğrenmeler gerçekleşir. Dil, genel olarak özel çevreye bağımlı değil iken, örneklerde 
verilen çocukların dil çevreleri karakteristik özellikler taşımaktadır. Olası çeşitli 
yapılar çerçevesinde oluşmuş muhtemel dilbilgisel yapılar gibi dilsel parametreler, 
genel dilbilgisinin doğuştan bir yetenek ile öğrenildiğini düşündürmektedir (Perani-
Paulesu vd. 1988) ve sonuç olarak, özel dilbilimsel çevrelerin varlığı, her bir dilsel 
parametrenin dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

Yukarıda dile getirilenlere bakılırsa beyin öğrenmeyi çevresel koşullardan 
etkilenerek davranışa dönüştürmektedir. Çevre faktörü, bu duruma sebep olurken, bu, 
çocuğun beyin gelişimi ile de paraleldir. Çocuk öğrendiklerini yaşına, bulunduğu 
ortama ve zihinsel algı düzeyine göre davranışa dönüştürür. Bu durumun benzeri 
çevirmen için de söylenebilir. Özellikle, sözlü çevirmenlik eğitimi alacak olan 
öğrenciler, zihinsel bir hazırbulunuşluğun yanında çeviri ortamına uygun çeviriler 
gerçekleştirmelidir. Buradan kastımız, bir topluluk önünde ifade gücünü ortaya 
koyabilme ve dinleyicide dikkat uyandıracak imajı oluşturabilmektir. Sözlü çevirmen 
adaylarının sınıf ortamında edindiği bilgiler, adeta bir çeviri ortamındaymış gibi 
uygulamalı olarak sergilenebilir. Dolayısıyla, çevirmen adaylarının bilişsel 
yeterliliklerinden sonra psikolojik hazırlıklarına imkân tanımak gerekebilir. 

Çevirmenin Belleği 

Sıradan bir insan sadece tek bir işte yeterli olmaya çalışırken, çevirmen her 
alanda bilgi sahibi olmak zorunda olan, zamana, duruma ve hedef kitleye uygun 
davranışlar sergilemek mecburiyetinde kalabilen kişidir. Yaptığı mesleğin gerekliliği 
olarak tıp, hukuk, edebiyat, ardıl, andaş çevirmenliği yapan kişiler olarak, tek bir 
uzmanlık alanını temsil ediyormuş gibi görünseler de aslında disiplinlerarası çalışma 
temposuna ayak uydurmak zorundadırlar. Çevirmenlik, tek bir alanda uzman olunsa 
dahi her konuda fikir sahibi olmayı gerektirir. Çünkü çevirmen, her zaman her konuda 
çeviri yapmaya hazırlıklı olmalıdır. Çalışmamızda eş zamanlı çeviri kapsamında 
incelediğimiz çevirmenin bellek kullanımı, çevirmenlerin zaman alan bir eğitimden 
sonra kazanabilecekleri bir yetenektir aslında. Bu süreç, özverili ve azimli çalışmayı 
gerektirdiğinden, çevirmenlik mesleğine gönülden bağlanmayı gerektirir. Öyle ki, 
çevirmen bireysel hayatından ödün vermenin dışında, yaşadığı uzun ve yorucu bellek 
kullanımları sırasında bilişsel ve psikolojik açıdan zarar görmemeye özen 
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göstermelidir. Çevirmenin belleğindeki bu süreç , Aymil DOĞAN tarafından dile 
getirilmiştir: 

“Eş zamanlı çeviri sırasında, konuşmacıdan gelen konuşmanın işitsel sinyalleri 
ya da daha sonraları Massaro’nun Eş Zamanlı Çeviri Modelinde ifade edildiği 
üzere kaynak dil girdisi, bir ses dalgası örüntüsü olarak çevirmeni uyardıktan ve 
işitsel alımlama dizgesinde, uzun süreli bellekteki önceki kayıtlarla eşleştirilerek 
işitimsel özellikleri belirlenip algı öncesi işitsel depoya gönderildikten ve daha 
sonra uzun süreli bellekle kurulan bağlantılarla sözcüklerin alımlanarak, 
sözdizimsel ve anlamsal işlemlerden geçerek anlamlı söz öbeği haline geldikten 
sonra (Doğan 2009: 128)” çevirmen tarafından dinleyicilere aktarılır. 

Bu durum çevirmenin bellek kullanımını gerektiren ve çevirmeni yoran bir 
süreçtir. Çevirmen, sadece yabancı dil bilgisiyle değil çeviri yeteneğiyle de konuşma 
durumuna müdahale eder. Yazılı çevirinin aksine, durmadan ve dinlenmeden bir 
bellek aktivitesi yaşar. Sözlü çevirmenliğin zorluğu işte burada tekrar görülebilir. 
Çünkü sadece kelimeleri hafızada tutmak için gerekli olan bellek çalışmaları yetersiz 
görülecektir. Bu nedenle, sözlü çevirmenin ihtiyacı olan bellek kullanımlarını şu 
şekilde sıralayabiliriz. 

“Örneğin, sözcüğün tanımlanması ile onun sözdizimi içinde anlamsal olarak 
yerini alması için anlamlandırma belleği, olay (episodic) belleği, zihinde yankı 
ile sözcükleri kaydeden işitimsel (acoustic) ve özellikleri çözümleyerek sözcükleri 
tanımlayan işitsel (auditory) bellek, zihinde görsel canlandırma ile duyulanı 
görsel imgelere dönüştürerek belli bir süre kaydeden görsel (visual) bellek, tüm 
bunları içinde barındıran kısa süreli bellek ve tüm bu kayıtlar tutulurken çeviriyi 
gerçekleştirmekte olan ya da bilişsel-devinsel becerilerin işe koşulduğu aynı 
anda bir sayının, tarihin not alınmasını sağlayan çalışma (working) belleği en 
bilinen bellek türleridir. Tüm bu bellekler çeviri sürecinde anındalık boyutunda 
etkileşime girer ve çevirmen birçok strateji kullanarak, girdileri çeşitli 
boyutlarda işlemden geçirerek, anafikirleri, anahtar sözcükleri anında 
belirleyerek, sürekli bir sonraki bölüm hakkında tahminlerdebulunarak, dildışı 
iletileri değerlendirmek, söylem inceliklerini gözetmek bir yana, kaynak dildeki 
yapıları erek dil yapılarına dönüştürmekten öte bir de önceden kurmaya 
başladığı cümleyle yeni gelen bilgiyi düzgün ve anlaşılır biçimde 
bütünleştirmeye çalışır; bu arada hem kendi çevirisini kendi ağzından çıktığı 
şekliyle kontrol ederken hem de yeni gelen bilgiyle sağlamasını yapar ve tüm 
bunlar olurken süreçte kesişim etkisi yapan dış etkenler, sesler, olaylarla baş 
eder ya da sürece hem olumlu hem de olumsuz etki edebilecek ekrana yansıtılan 
görsel malzemenin yapılan çeviri ile birleştirilerek sunulması ile uğraşır (Doğan 
2003:4)”.  

Çevirmenin bellek kapasitesini zorladığı eş zamanlı çeviri süreçleri, çeviribilim 
alanında bellek araştırmalarının artmasına ve bu konuda nöropsikolojik testler 
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aracılığıyla görgül çalışmalar yapılmasına zemin hazırlamıştır. Belleğimiz olmasaydı, 
bizden sürekli hatırlamamız ve çağrışımda bulunacak sözcükleri tanımamız 
istendiğinde cevap veremezdik. Bellek, beyin kapasitesini zorlasa da olaylar ve 
durumlar arasındaki bağlantıyı kurmamıza yarayan bir unsurdur. Aslında sadece çeviri 
sürecindeki değil, hayatımızdaki davranışlarımıza yön veren “bilinç” denilen öğenin 
bir kısmıdır bellek. Bu nedenle özellikle eş zamanlı çeviri sürecinde, çevirmenin 
belleğinde yaşananlar ilgi çekici olabilir. 

Zira, eş zamanlı çeviri sürecinin bireyleri olan konuşmacı, dinleyici ve çevirmen 
üçgenindeki bellek kullanımlarına bakmak yeterlidir. Düşünün ki, normal şartlar 
altında konuşma sırasında söylenilenlerin başını ve konuşmayı hafızamızda tutma 
gerekliliğimiz eş zamanlı çeviride iki katına çıkmaktadır. Çünkü buradaki durum daha 
farklı gelişmektedir. Konuşmacı yalnızca kendi konuşmasından sorumludur ve 
konuşmacı konuşmasını hedef kitleye doğru yapar, böylece yalnızca kendi 
konuşmasında, kendi cümlelerinin başını hafızasında tutar. Dinleyiciler ise 
konuşmacının söylediklerinden çıkarım yapmak için konuşmacının cümlesinin başını 
akıllarında tutarlar ki cümlenin nereye bağlanacağı bilinç tarafından çözülebilsin, 
ancak eş zamanlı çeviride, çevirmen konuşmacının söylediği cümlelerin başını 
zihninde tutarken aynı zamanda kendi çeviri ürününün de ilk kısmını zihninde 
tutmalıdır ki konuşmacının söylediğinin aksine başka bir şey söylemesin (Kutlu 2011: 
29). Görüldüğü gibi bu süreçteki en üst bellek kullanımı çevirmene aittir. Çevirmen, 
hafızada tutma, yorumlama, üretme ve aktarma işlemlerini bu sürece dahil etmek 
zorunda kalır. 

EŞ ZAMANLI ÇEVİRİ 

Çeviri sürecinin öznelliğini dikkate almaksızın, teorik çerçevesiyle çalışmayı 
tercih ediyoruz. Burada, ardıl veya eş zamanlı çevirinin yapılmasını sağlayan alt 
yetenekler olduğuna dair genel bir görüş vardır (Mercer-Lambert vd. 1997) Bunlar, 
konuşma algısını içeren, semantik analiz yapabilmeyi ve muhakemeyi sağlayan dil 
algısı, anlamsal, söz dizimsel, yapısal ve sessel planlamayı içeren dil üretimi, ifade 
etme ve kaynak dilden hedef dile gerçekleştirilen bazı aktarım mekanizması türleri. Eş 
zamanlı çeviri, çevirmenin hem dil algısını hem de dil üretimini aynı anda yerine 
getirdiği bir süreçtir. Çevirmen, önceki bilgileri kullanarak sürekli bir anlamsal, 
sözdizimsel ve biçimsel olarak çevirisini doğru bir şekilde gerçekleştirme ve bunu 
kaliteli çıktılarla sergileme çabasındadır. Bu çeviri sürecinin planlanması yoğun bir 
bilişsel kontrol ve dikkat gerektirir. Kaynak dildeki orijinal mesajın ve hedef dilde 
çeviri edilen mesajın görsel olarak algılanma süreci eş zamanlıdır. Ancak aralarında 
birkaç dakika oynayabilir. Bunun sebebi de kaynak ve hedef dil arasındaki 
sözdizimsel ve biçimsel farklılıklar yüzünden orijinal mesajın hedef dile uyarlanma 
çabasıdır.  

414 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Eş zamanlı çeviri, çevirmenin konuşmacı tarafından aktarılanları eş zamanlı 
kontrol ile çevirdiği eş zamanlı yorumlama süreci olarak adlandırılabilir. Çevirmen, 
öncelikle aktarılanları okur, dinler ve daha sonraki süreçlerde görsel ve dilsel olarak 
benzer hedef dilde aktarır. Bu sürecin yorumlama aşamasından daha zor gerçekleştiği 
düşünülebilir. Ancak çevirmen, konuşma metnine önceden göz gezdirirse, konu 
hakkında daha az hata ile çevirisini gerçekleştirecektir.  Diğer türlü, çevirmen, 
konuşma anında bir yandan konuşmacının anlattıklarını yorumlamaya çalışacak, diğer 
yandan da kendi cümleleriyle aktarımda bulunacaktır. Bu aynı zamanda dinleyicilerin 
görsel dikkatini çekmeyi zorunlu kılan da bir süreçtir.  

Çeviribilim alanında ve çeviri eylemi konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen 
James S. Holmes, zihinsel nitelikli çeviri işlemleri konusunda “mapping theory” adlı 
bir yaklaşım önermiştir. Bu yaklaşımını şu sözleriyle ifade etmektedir. 

 “Çeviri işleminin aslında birden fazla seviyeli bir işlem olduğunu ileri sürdüm; 
cümleleri çevirirken, zihnimizde özgün konuşma metninin bir haritası, aynı 
zamanda da hedef dilde yaratmak istediğimiz konuşma türünün bir haritası 
bulunur. Arka arkaya çeviri yapsak da, bu yapısal kavram yüzünden çevirimizin 
her bir cümlesi yalnızca özgün konuşmadaki cümle tarafından değil, hem özgün 
konuşma metninin hem de çeviri yaptığımız sürece zihnimizde taşıdığımız 
çevrilen konuşma metninin oluşturduğu iki harita tarafından belirlenir”(Holmes 
1988: 96). 

 O halde çeviri süreci, anlama, inceleme ve oluşturulan konuşma metin 
taslağının aynı yapının birbirine bağlı parçaları olduğu karmaşık bir sistemdir. Bu 
süreçte başlangıç noktası kabul edilen konuşma, çevrilmek üzere, orijinal 
çerçevesinden ayrıştırılır ve çevirmenin zihnindeki gerçeğe aktarılır. Bunun sonucu 
olarak çevirmen, aslında başlangıç noktası sayılan konuşma üzerinde değil, zihne 
aktarılan konuşma üzerinde çalışır.  

Raichle’e (1994) göre, beyinde bilişsel hazırbulunuşluluğu destekleyen iki alan 
vardır. Denetlenmeyen çalışma alanı konuşmacının üzerine dikkat çekilmesini veya 
herhangi bir çabayı gerektirmezken, denetlenen çalışma alanı dikkat gerektirir. 
Denetimli mekanizma öncelikle dilin baskın olduğu beynin sol yarım küresinde ve 
kısmen de sağ yarım küresinde yer almasına karşın, denetimsiz mekanizma her iki 
yarım kürede de işlevsel halde bulunur (Raichle 1994: 130, 136). O halde, aktif ve 
pasif öğrenmelerimizin ve bilgileri bilinçli veya bilinçsiz olarak edinmemizin bu 
mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştiği düşünülebilir. Çünkü denetimli ve denetimsiz 
mekanizma sağ ve sol yarım kürenin işlevsel olarak ifade edilmiş halidir. Örneğin, 
miyop olan bir öğrenciye, “aile, kardeş, sevgi, arkadaş, bilmukabele ve ziyade” 
kelimeleri belli mesafelerden sırasıyla gösterilir. Öğrenci, aile, kardeş, sevgi ve 
arkadaş” kelimelerini en uzak mesafeden görse de tanıyabilecektir. Ancak, 
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“bilmukabele ve ziyade” kelimelerini tanımakta zorluk yaşama oranı yüksektir. Çünkü 
ilk grupta tanıdığı kelimeler öğrencinin denetimsiz alanında yer alan, bilinçsizce 
öğrendiği kelimlerdir. Farkında olmadan dahi olsa beyin bu kelimeleri tanımıştır. 
İkinci gruptaki kelimeler ise, öğrencide çağrışım uyandıracak nitelikte olmayan 
kelimelerdir. Bu yüzden, öğrenci, bu kelimeleri hem okumakta hem de 
anlamlandırmakta zorlanabilir. Böyle bir deney bizlere beynin örüntüsel ve çevresel 
faktörlerden etkilenen bir yapıda olduğunu gösterir.  

Bilişsel süreç, çevirmenin eş zamanlı çeviri sürecinde kullandığı beyin 
dinamiklerinin anlaşılabilmesi ve bu doğrultuda çeviri sürecini kolaylaştırabilecek 
yolların bulunabilmesi için yol göstericidir. Biliş ve dil ikilisi çevirmenin profesyonel 
alanda ilerlemesine ve mesleğinde aranan kişi olmasına imkân tanırken, onun bu 
meslekteki devamlılığı için daha da geliştirilmesi gereken iki unsurdur.  

Bu alanda yapılan her bir çalışma çevirmenin performansının iyileştirilmesi 
yönünde yol gösterici niteliktedir. Çevirmenlerin bilişsel gelişimlerinin incelendiği bu 
araştırmalar, çalışmamıza ışık tutarken sözlü çevirmen adaylarının tespitinde 
kullanılabilecek test önerileri sunmamıza dair fikir verebilir. 

Bu konuda Aymil Doğan’ın sözleri çalışmamızı destekler niteliktedir. 

“Sözlü çeviri eğitimi için yatkınlık testi, lisans düzeyinde sözlü/yazılı 
çeviri eğitimi ayrımı yapan okullar için gerekmektedir. Çeviri 
bölümlerine giren öğrencilerden daha yoğunluklu olarak sözlü çeviri 
çalışacak öğrencilerin bu programa nasıl alınacağı, bu okulların 
bulunduğu tüm ülkelerde bir sorunsal olarak ortaya çıkmış, 
araştırmacılar yatkınlık durumunu saptayabilmek için hangi bilgi ya da 
becerileri ölçmeleri gerektiğini tartışır olmuşlardır (Doğan 2011: 63)”. 

Özellikle, eş zamanlı çeviri düşünüldüğünde bu tür bilgi ve becerilerin tespiti 
disiplinlerarası araştırmalar sonucu gerçekleştirilebilir. Çevirmenlerin sözlü çeviri 
türlerinden hangisine meyilli olduklarını tespit etmek için yola çıkacağımız bir 
çalışmada dikkat, algı, dil yetisi, hafızada tutma, analiz, sentez, yorumlama, aktarma, 
bilişsel ve devinsel hız ve dayanıklılık gibi çok yönlü becerileri ölçmek gerebilir. Bu 
bağlamda aşağıda bir test önerisi verilecek ve uygulama sonuçları tartışmaya 
bırakılacaktır.  

Bu test Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerine uygulanabilir. 

1. Aşağıdaki kelimelere 3 er saniye bakınız ve ait oldukları renklerdeki 
kartlara 5 saniyede kelimeleri yazınız. 

  
Das  

Auto 
OMA

 

Der 
Orange 

Der Ball Das 
Fahrrad 
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Hedef: Kartlardaki kelimelerin verilen süre içerisinde yazılabilmesidir. 
Öğrencilerin görsel dikkat becerileri ölçülecektir. 

2. Dinleme ve anlama becerisini ölçmek için Almanca olarak 15 tane birbiriyle 
ilişkisiz kelimeden oluşan bir ses kaydı dinletilir. Öğrencilerden duydukları 
sesleri söylemeleri istenir. Öğrencilerin cinsiyetlerine ve yaşlarına bağlı olarak 
söyledikleri sesler değişiklik gösterebilir. Öğrenci ilgi alanına yakın olan 
kelimeleri daha kolay hafızasında tutacaktır. 

Hedef: Öğrencilerin cinsiyetlerine ve yaşlarına bağlı olarak sözcük 
dağarcıklarını tespit etmektir. 

3. Öğrencilere Almanca bir metin dinletilir. Dinlemeden önce metnin konusu 
hakkında bilgi verilir. Amaç, öğrencilerin ilişkili bellek kapasitelerini 
kullanmalarına imkân tanımaktır. Öğrenciler dinleme esnasında aldıkları 
notlara göre metinlerini Almanca olarak oluşturacaklardır. Metin dinlendikten 
sonra her öğrenci metnini bir arkadaşına okur ve metinler arası karşılaştırma 
yapılarak orijinal metne en yakın metin analiz edilmeye çalışılır. 

Hedef: Öğrencilerin not tutma kabiliyetlerini ve aktarma yetilerini sınamak ve 
geliştirmek olmalıdır. 

4. Öğrenciler iki gruba ayrılır ve ikinci bir metin daha dinletilir, ancak konu 
hakkında ön bilgi verilmeyecektir. Birinci gruptan, Almanca dinledikleri 
cümleleri anında söylemeleri istenir. Metin tamamlanana kadar cümleler tek 
tek dinletilip sözlü olarak her bir cümlenin bitiminde öğrenciler tarafından 
söylenir. İkinci grup ise dinledikleri cümleyi anında Türkçe’ye çevirir. 
Böylece ön bilgiye sahip olunmayan bir metin hakkında çeviri yapmaya 
çalışılır. 

Hedef: Öğrencilerin yabancı dilde dinlediklerini doğru bir telaffuz ve ses tonu 
ile aktarmalarını sağlamak ve ayrıca anında düşünme protokollerini kullanarak hedef 
dilden amaç dile çevirilerini gerçekleştirebilme yetilerini sınamaktır. Burada dinleme, 
anlama ve yabancı dil yetisinin yanında konuşma becerilerinin de takibi yapılmaktadır. 
Ayrıca öğrencilerin, daha önce bilgilendirilmedikleri bir konuda anında bağlantı 
kurabilme becerileri sınanır. Özellikle eş zamanlı çeviri durumunda öğrenciler bu gibi 
sıkıntılarla karşılaşabilirler. 

5. Öğrencilere Almanca olarak bir komedi gösterisi izletilir. Öğrenciler videoyu 
izlerken not tutabilirler. Çünkü video bittikten sonra gösterinin aynısını 
öğrencilerin sergilemesi istenecektir. Burada önemli olan öğrencilerin videoda 
yer alan güldürü öğelerine dikkat etmeleridir. 

417 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

Hedef: Öğrencilerin, jest ve mimiklerini kullanarak dinleyici gruplarına hitap 
etme yeteneklerini ve her durumda çeviri yapabilecek kadar yeterli bilişselliğe sahip 
olup olmadıkları tespit edilebilir. Bu gösteri öğrencilerin sadece duyma, görme ve 
işitme becerileriyle doğru orantılı değil, devinsel yeterliliklerinin ve dili duygusal 
olarak kullanabilmelerinin sınanmasını da sağlayabilir. 

6. Sınıfta “sch” harflerini “ş” olarak söyleyen bir öğrenci olduğunu varsayalım. Bu 
öğrenciye “sch” harflerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı Almanca bir metin 
okutulur. Diğer öğrenciler, bu metni Türkçeye çevirirler. Ancak, düzeltme 
yapılması gereken yerler çevirmene bırakılır. Çeviri yapacak öğrencilerden, 
konuşmacının hatalarını düzelterek metni Türkçe dilinde ifade etmesi 
beklenir. 

Hedef: Yanlış okunan bir metnin düzeltilerek, dinleyicilerin anlayacakları 
şekilde çevrilmesidir. Aksi takdirde yanlış anlamalar doğabilir. Çevirmen adayları 
burada eksikleri tamamla yetilerini sergilemek zorunda kalırlar. Böylece, öğrencilerin 
eş zamanlı çeviri sürecinde doğabilecek sorunlara çözüm bulabilme kabiliyetleri 
sınanabilir. 

Testin Çıktıları: Yukarıda verilen test daha sonraki tez çalışmamızda 
geliştirilmek üzere hazırlanmış bir taslaktır. Bu test her ne kadar taslak olsa da 
Sakarya Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Hazırlık Sınıflarında uygulanmış ve geçici 
sonuçlar elde edilmiştir. Öncelikle testin uygulandığı zaman dilimi bu zamana kadar 
yaptığımız tanımlara uygun olarak öğretim yılının son birkaç haftasına denk 
gelmektedir. Bunun sebebi öğrencinin bilişsel hazırbulunuşluluk seviyesini ve bunun 
ile orantılı olarak Almanca sözlü çeviri yeteneğinin gelişmesini beklemektir.  

Hazırlık sınıfı öğrencileri, ilk kez Almanca ile yüz yüze geldikleri için öğretim 
yılının başında böyle bir test uygulamak doğru olmazdı. İlerideki çalışmaya da yön 
vermesi açısından dönem sonu tercih edilmiştir. Gelelim testimizin sonuçlarına; 

1. Öğrenciler, ilk testte % 90 a yakın bir başarı göstermişlerdir. Bu durum 
kısa süreli bellek kullanımlarının iyi olduğunu gösterir.  

2. Öğrenciler duydukları 15 kelimeden ortak zemin bilgilerine denk 
düşenleri daha kolay hatırlamışlar ve sesli olarak dile getirmişlerdir. 
Burada ortak zemin bilgisinin varlığını tekrar görüyoruz (Aytaş 2016). 
Ancak, Almanca dil yetisi fazla olanlar daha çok kelime hatırlayarak 
doğru bir telaffuz kullanmışlardır. Derste başarısız olan öğrenciler bu 
testte de başarı gösterememişlerdir. 

3. Öğrenciler ön bilgiye sahip olarak dinleme yaptıkları için % 60 lık bir 
başarı gösterebilmişlerdir. Metni çoğu öğrenci anlamış ve Türkçe olarak 
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yorumlayabilmiştir. Ancak, orijinal metne en yakın metin Almanca 
olarak yabancı dil yeteneği üstün olan öğrenciler tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Dersteki başarıların testteki başarıyı etkilediği 
sonucuna varılabilir. 

4. Birinci grup duydukları cümlelerin %50 sini söyleyebilmiş, ikinci grup 
ise anladıkları cümleleri açımlama yaparak çevirmeye çalışmışlardır. 
İkinci grupta yine Almanca dil yetisi yüksek olan kişiler başarılı 
olmuştur. Bu oran ise % 30 luk bir başarı dilimine karşılık gelmektedir. 
Burada öğrencilerin daha önce karşılaşmadıkları konular yer aldığından 
daha düşük bir başarı ortaya çıkmış olabilir. Bunun dışında öğrencilerin 
bütünsel hazırbulunuşluluklarının yanında motivasyon eksiklikleri de 
negatif sonuçlar doğurmuş olabilir. 

5. Öğrenciler bu video ile duyma, görme, anlama becerilerini kullanmaya 
çalıştılar. Video bitiminde istenen komedi gösterisinde istekli öğrenciler 
rol aldılar. Öğrencilerden tüm cümlelerin birebir kullanılması 
beklenmemelidir. Anladıkları kadarıyla jest ve mimiklerini kullanarak 
komedi gösterisini sergilediler ve diğer arkadaşlarını da güldürmeyi 
başardılar. Buradan anlaşılıyor ki, öğrenciler belli bir hazırbulunuşluluğa 
sahipler; fakat öğrencilerin yabancı dilde konuşma becerilerinin 
geliştirilmesi ve hızlı not tutma tekniklerinden haberdar olmaları 
gerekmektedir.  

6. Öğrencilerin büyük çoğunluğu metni tam olarak anlayamamışlardır. Bu 
yüzden metin Türkçeye başarılı bir şekilde çevrilememiştir. Burada ana 
dil konuşucusu olmamaları ve bunun sonucu olarak dinleme 
becerilerindeki yetersizlikler öğrenciler için eksi bir özelliktir. Buna 
rağmen yabancı dil becerisi üstün öğrenciler, tahmin etme yoluyla metni 
çevirmeyi denemişler ve % 80 lik bir çeviri başarısı göstermişlerdir. 
Fakat bu oran 30 kişi içerisinden 4 kişi ile sınırlıdır.  

Uygulanan bu test, öğrencilerin çeviri edinçlerindeki eksikliklerinden ve sözlü 
çeviri tekniklerini tam olarak bilemediklerinden orta nitelikteki bir başarı ile 
sonuçlanmıştır. Ancak amacımız zaten öğrencilerin sözlü çeviriye yatkın olup 
olmadıklarını ölçmek ve bu sonuçlara göre lisans eğitimlerinde yazılı ve sözlü 
alanlardan tercih yapmalarını sağlamaktır. Bu nedenle yapılan bu test, öğrencilerin 
bilişsel hazırbulunuşluluklarının tespiti için uygun bir yol olarak tercih edilebilir. İlk 
aşama olarak nitelendirdiğimiz için testimizin uygulanmasına B1 yabancı dil 
seviyesindeki hazırlık sınıflarında başlanmıştır. Hazırlık sınıflarındaki geliştirilmesi 
beklenen yetiler ve alınması gereken eğitimler düşünülürse testin ikinci ve dördüncü 
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sınıflara hitap edecek şekilde uygulaması yapılabilir. Bu sonuçlar, öğrencileri, 
aldıkları eğitimlerin sözlü çeviri yetenekleriyle paralel olup olmadığı konusunda fikir 
sahibi yapacaktır. Nitekim lisans eğitimlerini bitiren öğrencilerin sözlü ve yazılı 
alanlarında hangisini tercih edecekleri konuşunda onlara ışık tutabilir. Bu maksatla 
yapılacak çalışmalara doktora tez çalışmamızda yer vermeyi düşünüyor ve bu 
uygulamayı genişletmeyi hedefliyoruz. 

SONUÇ 

Sözlü çeviri alanında yapılan çalışmalara bakılırsa, bilişsellik algısı ön 
plandadır. Çeviri bir beyin sürecini kapsadığından inceleme nesnesinin çevirmen 
beyni olması doğal görülebilir. 

Nitekim, bugün eş zamanlı çeviri araştırmalarında en baskın paradigma bilişsel 
ve ruhbilimsel paradigmadır. Eş zamanlı çeviri konusundaki araştırmaların asıl ilgi 
noktasını dikkatin paylaşımı, kısa ve uzun süreli bellek, bilgi işlem modelleri ve 
bilişsel dil işlem modellemeleri oluşturmaktadır (Diriker 2004: 259). 

Bu çalışma sadece bir ön hazırlık niteliği taşıdığından kapsam geçerliliği 
aranmamaktadır. Buradaki amacımız, eş zamanlı çeviri sürecini incelerken çevirmenin 
beynindeki bilişsel mekanizmanın işleyişini irdelemektir. Bu bağlamda, sözlü çeviri 
deneyimine dair nöropsikolojik bulguların incelendiği araştırmamızda, beynin, kasıtlı 
eylemler ve çeviri deneyiminin gelişimi esnasındaki edinim yeteneği ile orantılı bir 
şekilde gelişme gösterebilen esnek bir yapısının olduğu savıyla ilerledik. Sözlü çeviri 
sürecinin modellerini ele alırken eş zamanlı çeviri sürecinin bilişsel sistem ile 
sağlandığını gördük. Bu yüzden, bilişsel süreçlerdeki değişikliklerin ve uzun süreli 
belleğin işlevi ile beyindeki yapısal değişiklikler üzerinde etkili olan bu yeteneğin 
tespitine dair yapılacak araştırmaların gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu araştırmalar, 
beynin genel işleyişi hakkında bilgi verirken beyindeki baskın bellek sistemlerini 
incelemeye de olanak sağlar. Böylece, eş zamanlı çeviri sürecinde çevirmen 
adaylarının dil-beyin ikileminin arka planı hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması 
sağlanabilir. 
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ÖZET 

Çeviri, insanların duygu, düşünce ve arzularını başka dide ifade edebilme, karşılıklı kültür 
aktarımını sağlama, geçmişle bağ kurup geleceği şekillendirme, öteki dilde var olma gibi hayati 
öneme sahip bir etkinliktir. Çeviri, kültürler arası iletişimde milletlerin kaynaşmasını sağlayan, 
başka milletleri birbirine yakınlaştıran, gerek bireyin gerekse toplumlarım ufkunu açan önemli 
araçlardan birisidir. Arapçadan Türkçeye ilk çeviriler dini metinlerle sınırlı kalsa da zamanla 
edebi eserlerin çevrilmesiyle çevirinin önemi kendisini göstermiştir. İlerleyen zamanlarda 
Arapçadan Türkçeye roman ve şiir vb. gibi edebiyat dallarında da çeşitli çeviriler yapılmıştır. 
Nobel ödüllü yazar Necip Mahfuz’dan, Tevfik el-Hakim’e, Adonis’ten, Cibran Halil Cibran’a, 
birçok Arap edebiyatçının eserleri Türkçeye çevrilmiştir. Bu çalışmada kültürler arası 
etkileşimde çevirinin rolü bağlamında 1980 yılından itibaren Arapçadan Türkçeye yapılan 
roman ve şiirler, edebi türler, çevrilen edebiyatçı ve şairler, çevirmenler, çeviri yaptıran 
yayınevleri gibi çeşitli perspektiflerden incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Arap romanı, Arap şiiri, Kültürel etkileşim. 

AN OVERWIEW TO THE ROLE OF TRANSLATION IN INTERCULTURAL 
INTERACTION CONTEX OF POEM AND NOVEL TRANSLATION FROM 

ARABIC TO TURKISCH DONE AFTER 1980 

ABSTRACT 

Translation is a vitally important activity like as the expression the thought and emotions of 
human being, providing reciprocal cultural transfer, shaping future by establishing a 
connection witht hepast, and like as being exist in an other language. Translation is also an 
important instrument providing cross cultural coalescence between nations.Although the first 
translations from Arabic to Turkish was restricted to only religious texts, over time, the 
importance of translation was found out via translations of Works about literature. Later on, 
some literature genres like novel and poems were also translated fromArabic toTurkish. Works 
of many men of Arabic literature were translated toTurkish, including Nejib Mahfuz, owner of 
Nobel Prize, Tawfiq al-Hakim,  Adonis, Gibran Khalil Gibran and etc. In this study, 
intercultural novels and poems made from Arabic into Turkish since 1980 in the context of the 
role of translation in the interaction, literary genres, translated writers and poets, translators, 
publishers who translation will be examined from various perspectives, such as the release year 
of translation. 

Keywords: Translation, Arabic Novel, Arabic Poetry, Cultural Interaction. 
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Giriş 

İnsan sosyal bir varlıktır ve bir toplumun, bir kültürün parçasıdır. Dolayısıyla 
bir insan eylemi olan çeviri de kültürel bir eylemdir. Çeviriler, yeni biçimler, 
tasarımlar, fikirler, türler taşıyarak hedef kültürün yazınına katkıda bulunurlar. 
Toplumun bir parçası olan ve yazın, bilim, sanat, tarih, felsefe vb. alanlar gibi farklı 
dizgelerin okurları olan kitleler çeviriler aracılığıyla etkilenmeye ve değişmeye 
başlarlar. Bu etkilenme ve değişim zamanla toplumun geneline yayılır. Daha sonraları 
da çeviri hedef kültürün bir parçası haline gelir. Çeviri yazın eserleri, hedef kültürü 
etkilemeye ilk başta dil yüzeyinde başlar. Bu etki zamanla dil yüzeyini aşıp hedef 
kültürün sosyal yapısını etkileyecek boyuta ulaşabilir. İncilin birçok farklı dile o dilin 
kültürüne uygun bir şekilde çevrilmesi, sinema çevirileri, masal çevirileri, Osmanlı’da 
Tanzimat döneminde Fransızcadan yapılan çevirilerin ardından toplumun Fransız 
kültürüne yönelmesi bu duruma örnek teşkil etmektedir (Erkut 2014:41).  

1- Çevirinin Kültürel Boyutu 

Çeviriler, çeşitli kültürlerin ve farklı milletlerin, değişik zaman ve mekanlarda 
ortaya çıkan sosyokültürel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yakından ilgilidir. Örneğin 
Abbasilerde çevirinin hız kazanmasının ardında önemli iki neden yatmaktadır. 
Birincisi; Emeviler döneminde genişleme politikasına odaklanmış Araplar bilginin 
gücünü keşfetmişlerdi. Bilgiye ulaşmak için de çeviri yapmaları gerekiyordu. İkincisi; 
Abbasiler döneminde Müslüman ve Hıristiyan entelektüeller arasında düşünsel 
tartışmaların arttığı bir ortamda Müslümanların, tezlerini desteklemek için Aristo 
mantığına ve Yunan felsefesine yönelmeleriydi. Bu ise çeviri demekti (Suçin, 
2012:34). 

Çeviriler, hedef kültürü her daim besleyip o kültürün gelişmesine büyük katkılar 
sağlamıştır. İslam dünyasında Beyt’u-l Hikme ile başlayıp, 16.yüzyılda Rönesans, 
Reform ve Aydınlanmanın temelini oluşturan düşünsel ve bilimsel gelişmeler, 18.ve 
19. Yüzyıllarda Osmanlılarda da etkilerini göstermiştir. Özellikle 19.yüzyılda 
mühendislik, askeri, ekonomik, tıp ve edebiyatta alanlarında yapılan çeviriler bilimin, 
sanatın ve kültürün gelişmesine ve yayılmasına aracı olmuştur (Aksoy, 2013:19). 

2-Türklerde Çeviri Tarihi 

Tarihsel bulgulara bakıldığında Türklerde ilk kez Uygurlar döneminde çeviri 
yapıldığı saptanmıştır. Özkırımlı (1999:218), Orta Asya kazılarında 8-13. yüzyılları 
arasında yazıldığı tahmin edilen Uygurca metinlerin büyük kısmının çeviri metinler 
olduğunun tespit edildiğini ifade etmektedir. Kaynak metne sadakat bağlamında daha 
çok dini metinler, Sanskritçe, Farsça, Süryanice, Tibetçe ve Çinceden çevrilmiştir. 
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Türklerin, İslam dinine girmeye başlamalarıyla birlikte Türkçe, Arapçadan 
yapılan çevirilerle tanışmıştır. Bu dönem çevirilerinde dikkat çeken önemli bir nokta 
aşırı kaynak metin odaklı çevirilerin yapılmasıdır ( Özkırımlı 1999:218) . 

Osmanlı devleti döneminde ise çeviri ihtiyacı daha çok ticari ve siyasal 
sebeplerden dolayı ortaya çıkmıştır (Kara  2010:95). 1832’de kurulan Tercüme Odası 
ise daha çok Babıali’nin yabancı misyonlarla gerçekleştirdiği yazışmaları 
yönetmekteydi. Kara ( 2010:1997). Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar çeviri 
faaliyetlerini gerçekleştiren çevirmen ve yazarların Fransız yazınıyla yoğun bir 
etkileşim içinde bulunma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. 

Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise Türkiye’nin en verimli, en kapsamlı ve 
yoğun çeviri faaliyetiyle karşılaşmaktayız. 19 Mayıs 1940 yılında kurulan Tercüme 
Bürosu’nda, Hasan Ali Yücel başkanlığında; Selahattin Eyüboğlu, Sabahattin Ali, 
Nurullah Ataç gibi isimlerin öncülüğünde adeta çeviri seferberliğine girişilmiştir. 
Aytaç’ın ( 1999:358) belirttiğine göre, Fransız yazınından 210, Alman yazınından 90, 
İngiliz yazınından 65, diğer farklı yazınlardan 209 olmak üzere toplam 604 batı eseri 
Türkçeye çevrilmiştir. 

3- Türkçeye Yapılan Arap Edebiyatı Çevirileri 

Türkler ve Araplar arasındaki kültürel etkileşim yüzyıllar öncesine 
dayanmaktadır. Türklerin İslamiyete girmesinden itibaren yoğunlaşarak artan bu 
etkileşimin sonunda başta Kur’an-ı Kerim, hadis şerifler olmak üzere birçok dini, 
siyasi ve tarihi eser Arapçadan Türkçeye çevrilmiştir. Bizim çalışmamızın bu 
bölümünü ise bu eserler değil; Arapçadan Türkçeye çevrilen “edebi” eserler 
oluşturacaktır. Suçin’in ( 2014:199) de belirttiği gibi Türkiye’de Arap edebiyatına 
olan ilgi diğer dünya edebiyatlarıyla karşılaştırıldığında maalesef çok sınırlıdır. 
Ülkemizdeki yayınevlerinin çoğunluğu da kendi ideolojik perspektifleri doğrultusunda 
daha ziyade dini, siyasi eserlerin çevirisiyle ilgilenmektedir.  

1988 yılında Necib Mahfuz’un Nobel Edebiyat Ödülünü kazanması Arapçadan 
Türkçeye yapılan çeviriler açısından dönüm noktasını oluşturmaktadır.  Modern Arap 
Edebiyatından Türkçeye yapılan çevirileri ikiye bölüme ayırmak istersek bunu Necib 
Mahfuz’dan önceki dönem ve Necip Mahfuz’dan sonraki dönem diye 
isimlendirebiliriz Türkçeye yapılan çevirilerin birçoğu ara dil vasıtasıyla yapılmıştır. 
Bu durumun temel sebebi de Arapçadan Türkçeye çeviri yapacak yeterli nitelikte ve 
sayıda çevirmen bulunmayışıdır. Son yıllarda ise direkt olarak Arapçadan Türkçeye 
yapılan çevirilerde artış gözlenmektedir (Suçin, 2014:204-205).  

Corci Zeydan’ın “Abbase, Fergana Güzeli Cihan Hatun, Kureyş Bakiresi”, 
Halil Cibran’ın “ Sözler, Ermiş, Deli, Fırtınalar”, Mihail Nu’ayme’nin “Kendini 
Arayan Adam Arkaş’ın Günlüğü, Kısır ve Diğer Öyküler, Çağdaş Putlar”, Necib 
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Kilani’nin “ Sevginin Bedeli, Acıyı Kalbime Gömdüm, Hürriyet Uğruna, Öner 
Kudüs’te”, Necib Mahfuz’un “Hırsızlar ve Köpekler, Kahire Üçlemesi, Esir 
Üniforması”, Neval es-Sa’davi’nin “Havva’nin Örtülü Yüzü, Petol Diyarında Aşk, 
Tanrı Nil Kıyısında Öldü”, Tevfik el-Hakim’in “ Bir Taşra Savcısının Günlüğü, Sanat 
Üzerine, Şeytan Vadisi Türkçeye çevrilen romanlardan bazılarıdır.  

Adonis, “Aşk Şiirleri, Ayna ve Düş, Doğu ve Batı, Maddenin Haritasında 
İlerleyen Şehvet” , Mahmud Derviş, “Kuşatma Durumu, Unutulanı Anlamak, Mavi Bir 
Gün”, Nizar Kabbani, “Hüzünlü Irmak,  Ben Beyrut, İşgal Altında”, Halil Cibran, 
“Gönül Sırları, Bir Damla Bir Gülümseyiş, Gece ile Sabahın Arasında”,  Ahmed eş-
Şehavi, “Benim Adıma Bir Gökyüzü”, Muhammed Bennis “Aşkın Kitabı” başlıklı şiir 
kitaplarıyla Türkçeye çevrilen yazarlardandır.  

4- Edebi Türlere Göre Türkçeye Yapılan Çeviriler 

1980-2015 yılları arasında Arapçadan Türkçeye çevrilen toplam eser sayısı 
203’dür. Türkçeye Arapçadan en çok roman çevirisi yapılmıştır. Çevrilen roman sayısı 
124, şiir kitabı sayısı 56, şiir seçkileri sayısı10, kısa hikaye kitabı çeviri sayısı 7, 
tiyatro eseri sayısı ise 5’dir.  

5-Edebiyatçılara Göre Türkçeye Yapılan Çeviriler 

Dilimize en çok çevrilen edebiyatçı 59 eserle Cibran Halil Cibran’dır. Nobel 
edebiyat ödüllü Necib Mahfuz 35 eserle ve Curci Zeydan 13 eserle Cibran’ı takip 
etmektedir. Bu üç isimde roman türü eserler yazmaktadır. Şairlerden en çok çevrilen 
isimler ise Adonis, Mahmud Derviş ve Nizar Kabbani’dir. Adonis ve Derviş’in 12 
eseri, Kabbani’nin ise 10 eseri Türkçeye çevrilmiştir. Ayrıca Mihail Nu’ayme 7, Neval 
Sa’davi 6, Cahız 6, Edib Şa’bi 12eseriyle dilimize kazandırılmıştır. 

6-Çevirmenlere Göre Türkçeye Yapılan Çeviriler 

Çevirmenler arasında Metin Fındıkçı 33 eserle ilk sırada yer almaktadır. Ali Nar 
11, Ergin Köklügil 11, Işık Alatlı 9, Feyza Karagöz 9, Cahit Koytak 9, Kenan 
Demirayak 7, Mehmet Hakkı Suçin 7, Selahattin Hacıoğlu 6, Hüseyin Yazıcı 6, 
Muammer Sarıkaya 5, Erkan Afşar 5eseri Türkçeye çevirmiştir. 

7- Yayınevlerine Göre Çeviriler 

Anahtar Yayınları 18 eserle ilk sıradadır. Kaknüs Yayınları 16, Avrupa Yakası 
12, Bordo-Siyah 12, Hit Kitap 12, Elif Yayınları 9, Art-Shop Yayıncılık 9, İnkilap 
Yayınevi 9, İnsan Yayıncılık 9, Şule Yayınları 9, Kırmızı Yayınları 8, Nesil ve 
Turkuaz Yayınclık 6’şar eseri Türkçeye çevirtmiştir. 

Sonuç 
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Çeviri, sadece bir dilden başka dile bilgi aktarımı değildir. Kültürleri, farklı 
coğrafyaları birbirine yakın eden, iki yönlü bir etkileşime sebep olan, halklar arası 
sınırları yıkan, kültürel ve sosyal hayatın bütün alanlarını etkileyen derin ve çok 
boyutlu bir eylemdir.   

Yüzyıllardır Araplarla etkileşim içinde olmamıza rağmen istenilen seviyede bir 
edebi birliktelikten söz etmek mümkün değildir. Türk okuyucular belli başlı kişiler 
dışında Arap edebiyatçılara yabancı durumdadır. Modern Arap edebiyatına dair roman 
ve şiir çeviri sayısı olması gerekenden azdır. Bu sayının belirli bir program dahilinde 
yayınevleri ve devlet kurumları işbirliğinde artırılması gerekmektedir. Ayrıca 
çevrilerin niceliği artırılırken nitelik boyutu da göz ardı edilmemelidir. Yapılan 
çevirilerde mümkün olduğunda ara dil kullanılmamalı, direkt Arapçadan çeviriler 
yapılmalıdır. 

• Desteklerinden dolayı TÜBİTAK 2211-A Genel Yurt İçi Doktora Burs 
Programına teşekkür ederim. 
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NATSUME SOSEKI'NİN “WAGAHAI WA NEKO DE ARU”  İLE GÜNDÜZ 
VASSAF’IN “İSTANBUL’DA KEDİ” ADLI ESERLERİNDE KEDİ MOTİFİ 

Habibe SALĞAR 

Selçuk Üniversitesi 
Japon Dili ve Edebiyatı 

habibevatansever86@gmail.com 
ÖZET 

Meiji Dönemi Japonyasının en önde gelen entelektüel yazarlarından Natsume Soseki ve Türk 
edebiyatına farklı eserler kazandıran yazarlardan Gündüz Vassaf, ele aldıkları konular ile gerek 
toplum yapısı gerek insanın kendini sorgulamasına yönelik önemli eserler kaleme almışlardır. 

Bu makalede, kedi motifi üzerinde durulan iki ayrı eser incelenmeye çalışılmıştır. Natsume 
Soseki’nin “Wagahai wa Neko de Aru” (Bendeniz Bir Kediyim) Adlı Eseri ile günümüz 
yazarlarından Gündüz Vassaf’ın “İstanbul’da Kedi” eserleri incelenmiştir. Farklı dönemlerde 
ve farklı kültürlerde yaşamış iki ayrı yazarın kaleme aldığı bu iki eser, kedi motifi temel 
alınarak kurgulanmıştır. Her iki eserde de kedinin gözü ile dünyaya bakışı temel almaları ve 
özellikle insana yönelik ortak bakış açıları dikkati çekmektedir. Eserlerde, çoğulcu inceleme 
yöntemi esas alınarak kaşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. 

Sonuç olarak, Soseki daha dar bir alanda yaşananlara bir kedinin gözüyle tanıklık ederken, 
Vassaf kedinin tarih boyunca insanın kendisine yaşattıklarına tanıklık edişini kaleme alır. 
Soseki’nin eserinde kedi daha yerel bir bakış açısıyla ele alınırken, Vassaf kedilere dair daha 
evrensel ve tarihsel bir bakış açısına yer vermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Natsume Soseki, Wagahai wa Neko de Aru, Gündüz Vassaf, İstanbul’da 
Kedi 

THE MOTIF OF ON THE WORK OF NATSUME SOSEKI’S   “WAGAHAI  
WA NEKO DE ARU “ AND THE WORK OF GÜNDÜZ VASSAF  

“İSTANBUL’DA KEDİ “ 

ABSTRACT 

Natsume Soseki is one of the most prominent intellectual author in Japanese literature and 
giving the original works to Turkish literature Gündüz Vassaf, deal with not only the issues of 
social structure but also self – questioning in their works.  

Two different works which belong to different litaretures have been compared on cat motif in 
this article. The work of Natsume Soseki “Wagahai wa Neko de aru” (Bendeniz Bir Kediyim) 
and the work of Gündüz Vassaf “İstanbul’da Kedi” have been analyzed. The writers of these 
two works which have been fictionalized on cat motif, lived different period of time and 
different country. On the base of glimpse into the world through the eyes of cat and especially 
common viewpoint about human beings take attention in these works. Eclectic analysis method 
based on a comparative study will be carried out through these works.  

As a result, while Soseki witnessing through the eyes of a cat which happening in a confined 
space, Vassaf pens testimony of cats through the history of itself which they lived by human 
beings. In Soseki’s work, cat has been handled the local terms of glance, in Vassaf’s work it 
has a more universal and historical perspective on the place of cat. 

Keywords: Natsume Soseki, Wagahai wa Neko de Aru, Gündüz Vassaf, İstanbul’da Kedi 
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GİRİŞ 

Farklı yüzyıllarda yaşamış Natsume Soseki “Wagahai wa Neko de Aru”(1904) 
ve Gündüz Vassaf’ın “İstanbul’da Kedi” (2014) adlı eserlerindeki kediye ait 
kişileştirme motifinin insan – kedi ilişkisi bağlamında karşılaştırılması bu makalenin 
araştırma noktasını temsil etmektedir. Buna bağlı olarak her iki eserde de karşımıza 
çıkan kedi motifinin kurmaca anlatım biçimiyle kaleme alındığı ve insana dair 
değerlendirmelerin farklı bir canlının perspektifinden yansıtıldığı dikkati çekmektedir.  

Diğer sanat dallarında olduğu gibi, edebiyat44alanında şüphesiz uzun dönemler 
insan ile olan ilişkisinden dolayı sıklıkla çeşitli eserlerde kediler konu 
edilmiştir.45Kedi üzerine kurgulanmış birçok hikaye, şiir, roman gibi anlatı türleri 
karşımıza çıkmaktadır.46 

Tarihte kedilerin eski Mısır’da M.Ö. 2000 yılından itibaren evcilleştirildiği ve 
kutsal sayıldığı, Avrupa’da ise Ortaçağ’da özellikle 14. 17. yüzyıllar kedi ve 
sahiplerinin katliama kurban gittikleri yıllar47 olarak bilinmektedir. (Tekin 2004: 56 - 
63) Birçok yerde kedilerin toplu katliamları sonucunda Avrupayı kasıp kavuran veba 
salgının yayıldığı belirtilmektedir. Türklerde ise İslam dini ve peygamber 
efendimizin kediye ilişkin hadisleri rivayet edildiğinden kediye ayrı bir önem 
atfedilmiştir.48 

Japonya’da ise günümüzde kafelerin hatta şehirin sembollerinden biri olan ve 
çok sevilen kediye bazı tapınaklarda tanrı olarak tapınılmakta, Hello Kitty49, Maneki 
Neko50 gibi sevimli kahramanlar olarak hayatın çeşitli alanlarında karşımıza 

44 Edebiyat hakkında ilk ciddi görüşler Aristo’nun (M.Ö.) Poetics ve Rhetoric gibi eserlerinde ortaya atılmıştır. Aristo 
bu eserlerinde daha ziyade trajedinin ve dramatik şiirin insan üzerindeki etkisi, bu sanatların kuralları ve dilin insan 
ilişkilerindeki rolü gibi meseleler üzerinde durmuş ve bu konulara bugün psikolojik diyebileceğimiz bir açıdan 
bakmıştır.( Wellek, R.- Warren, A. 1983: 5) 
45 Kedilerin sanat ile ilişkilendirilmesine bir örneklem niteliğinde olan makalesinde Bağcı, kedi portrelerine ilişkin 
Avrupalı, Ortadoğulu, Çinli ve Japon ressamların resimlerine konu olduğundan bahsetmekte, Eski Mısır’da Tanrıça 
Bastet’in de heykel ya da diğer tasvirlerde dini bir anlamı olduğunu aktarmaktadır. Müslüman Arap kültüründe de kedi 
imgesinin Mısır inanışının etkisiyle geliştiğinden bahsetmektedir. Osmanlıda kediye yönelik eğilimin 16. yüzyııldan 
itibaren görülmeye başlandığı ve kediye verilen önemin kedi beslemeyi uygun bulan hadisler aracılığıyla olduğu 
anlaşılmaktadır. bknz. (Bağcı 2004: 64 - 66) 
46 Türk ve Fransız edebiyatında kedilere ilişkin hikayeler konusuna değinmenin yanı sıra Mısır toplumunda ve 
sonraları İslam dininde kedinin önemine ilişkin olarak bknz., (Aysoy 1954) 
47 Kedilerin Hıristiyanlık dininin yayılmasının ardından değişen konumlarıyla ilgili olarak Anadol şu ifadeleri kullanır: 
“Papa IX. Gregorius 1233’te bir papalık fermanıyla kara kedileri şeytan saydı ve lanetledi. Kedi şeytanın görüntüsüydü 
artık. Kedi şeytanın görüntüsüydü artık, persona non grata ilan edildi. İşte böylece hem insanlık, hem de kedilik 
tarihinin en kötü dönemi başladı.” (Anadol, 2004, 90) 
48 İbn-i Ömer’den nakledilen bir hadiste,”Öldürülünceye kadar hapsettiği kediden ötürü bir kadın cehenneme girdi ve 
azap gördü” denilmektedir. (Aktaran: Çoruhlu 2004: 76) 
49 Hello Kitty, 1974 yılında “isimsiz küçük beyaz kedi” olarak ortaya çıkmış, 40 yılı aşkın süredir ilgiyle takip edilen 
Japon karakterlerden biri olmuştur. İlk olarak yan oturan şekilde resmedilen bu sevimli kedi her on yılda farklı imajlar 
ile yenilenerek ortaya çıkmıştır. ayrıntılı bilgi için bkz. http://youpouch.com/2014/10/27/234057 
50 Edo döneminde, kediler değerli ve pahalı olduğundan fareleri yok etmek için kedi resmi çizilir ve ipek böcekçiliği ile 
uğraşan kimselere bir çeşit koruma olarak satılırdı. İpek böceklerini yiyen farelerin yok olmasında kedilerin bir tür 
koruyucu tanrı olarak kabul edilmiş olabilecekleri düşünülmektedir. ( bknz. http://www.konekono-
heya.com/history/japanese_cat.html) 
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çıkmaktadır. Kedi’nin Japonya’ya Çin üzerinden getirildiği, Asuka (538 – 710) ve 
Nara dönemlerinde (710 – 794) ise Japonya’da kedinin zaten bulunduğu tahmin 
edilmektedir. İmparator Tenmu’nun Budizm inancına bağlı olması nedeniyle Çin’den 
kutsal metinleri getirttiği ve bu metinlerin gemiye giren fareler nedeniyle zarar 
görmesinden dolayı keşişlerin gemiye fareleri yok etmek amacıyla kedi koymalarının 
olası olduğu düşünülmektedir.51 

Japonya’da kediye dair olumlu düşüncelerin yanı sıra büyü ve şeytani imgeler 
gibi olumsuz yönlerinin de mitolojik unsurlar içerisinde yer bulduğunu görmekteyiz. 
Bakeneko52 ve Nekomata53 gibi canavar kedi ya da hayalet kedi olarak 
tanımlayabileceğimiz bu mitolojik kediler girdikleri ortamda korku ve karmaşa 
yaratmayı seven, kuyruğu ile yangın çıkaran korkunç yaratıklar olarak 
resmedilmektedir. (McDermott 2016: 1) Edo döneminde (1603 - 1868) yaşamış 
Hiroshige Utagawa ve Kuniyoshi Utagawa kediye dair ukiyoe resimleri 
çizmişlerdir.54Ayrıca Japonya’da kedi öldürmenin aileye yedi nesil boyunca felaket 
getireceğine dair bir inanış da bulunmaktadır. Japonların, 1000 yıldan uzun bir süredir 
kediler ile birlikte yaşadıkları ve bu uzun süreler boyunca kedilerin çeşitli şekillerde 
Japonların hayatında yer ettikleri anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla, tarihsel serüveni içerisinde dünyanın çeşitli yerlerinde kediye 
yönelik olarak birbiriyle oldukça zıt, bir tarafta sevilen ve şans getirdiği düşünülen 
kediler bulunmaktayken, diğer tarafta korkunç şeytani imgelerin atfedildiği kediler 
bulunmaktadır. Bir ifadeyle insanoğlu çeşitli kültürler ve zaman içerisinde kediye 
kendince farklı anlamlar yüklemiş, onu farklı çağrışımlarla sembolleştirmiştir. Bu 
durum edebiyatta da görülmektedir. Nitekim iki farklı kültürde ve tarihte yaşayan 
yazarların romanlarında başat kahramanın kedi oluşu da bunu destekler niteliktedir.  

Bu makalede, Türk ve Japon edebiyatının insan – kedi ilişkisinde benzerlik ve 
farklılık gösteren açılardan kaleme alan iki farklı yazarın eserleri karşılaştırma yoluyla 
incelenirken mekan ve zaman açısından nasıl kaleme alındıklarına da değinilecektir.  

51Ayrıntılı bilgi için bknz. http://www.konekono-heya.com/history/japanese_cat.html 
52Bakeneko ifadesi iki kanjinin birleşiminden oluşmuştur. 化け猫 ifadesindeki 化けfiili “kılık değiştiren, garip 

şekillere dönüşebilen” anlamındadır. 猫 ise bir addır ve “kedi” anlamına gelmektedir. Bu bağlamda sözcüğün anlamı 
birebir çeviri ile eşdeğerdir. Kılık değiştiren kedi anlamındaki bu ifade, farklı biçimlere girebilen kedi imgesi olarak 
kullanılmıştır.  
53 Nekomata kelime olarak genel kullanımda (猫股) (猫又) gibi iki biçimde yazılmaktadır. Japonya’da halk arasında 
bilinen, esk kitaplardaki hayalet hikayeleri ve el yazmalarında ortaya çıkan kediler hayalet biçiminde olup dağda 
yaşamaktadır. Diğeri ise evlerde beslenen yaşlı kedilerin kılık değiştirebildiğine yönelik iki tür bulunmaktaydı. Edo 
döneminden itibaren, evde beslenen kedilerin yaşlanarak nekomataya dönüştüklerine dair bir inanış yaygın hale 
gelmiş; insanlar gibi konuştukları, iki ayağı üzerinde yürüdükleri, insanları yediklerine dair korkular oluşmuştur. 
Ayrıca kuyruğu uzun olan kedilerin ikiye bölünerek nekomataya dönüştüğüne dair bir batıl inanç da yayıldığından 
kuyruğu kısa olan kediler sevilmeye başlanmıştır. ( http://www.konekono-heya.com/history/japanese_cat.html) 
54 Trivia, Japanese People and Cats in Good Harmony, http://japan-magazine.jnto.go.jp, Erişim Tarihi: 03. 08. 2016 
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GÜNDÜZ VASSAF ve İSTANBUL’DA KEDİ 

Son dönem Türk edebiyatı yazarlarından olan Vassaf, liseyi Robert Kolejinde 
okumuş, George Washington üniversitesinde psikoloji eğitimi görmüştür. Hacattepe 
Üniversitesi Psikoloji bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Uluslar arası Psikologlar 
Konseyi yönetim kurulu üyeliği, Union of Psychological Science Barış komitesi 
kurucu üyeliği, American Psychological Association Community Psychology bölümü 
Avrupa ve Ortadoğu koordinatörlüğünde görev almış, 12 Eylül askeri darbesinin 
ardından Boğaziçi Öğretim üyeliğinden istifa etmiştir. Radikal gazetesinde 
“Uçmakdere” başlıklı makale yazarlığı ile de bilinmektedir. 

Yazarın 2014 yılında Hürriyet gazetesindeki söyleşisinde, aslında bu romanın 
tohumlarının 2009 yılında Radikal’deki “İstanbul’un 100 Kedisi” başlıklı yazısında 
atıldığını belirtir. Bu yazıda Vassaf, memleket adına toplum olarak hareket etme 
bilincinin yerini bireysel çıkarların aldığına yönelik bir eleştiride bulunmakta, 
yazısında buna yönelik hiciv unsurları ile kedilerin üstünden de para 
kazanılabileceğini yazmaktadır. Yazar aslında “Boğaziçi’nde Balık” adlı başka bir 
kitabın hazırlığını yaparken kitaba kedi konusunu da eklemek istediğini, bu konuda 
kısa bir öykü yazmak niyeti ile başlayan bu serüvenin kedileri araştırma ilgisi ortaya 
çıkardığını ve bunun sonucunda İstanbul’da Kedi romanın ortaya çıktığından 
bahseder.  

İstanbul’da Kedi romanı, şiir roman niteliğinde kaleme alınmıştır. Sokrates’in 
“Kendini Tanı Safsatası” başlığını taşıyan ilk bölüm ile yazarın bu romanı şiir 
formunda yazması ve hiciv ile yerginin ortaklığı akla roman ortaya çıkmadan önceki 
düzyazıyla kaleme alınmış yergi metinleri55 analojisini getirmektedir. 

Roman geniş bir yelpazeye yayılan kedi - insan ilişkisindeki tarihsel serüveni 
konu edinişi sebebiyle daha çok zaman faktörünün de önem kazandığı bir roman 
niteliğindedir. Ayrıca, insanlara dair olumsuz özelliklerin özellikle kediler tarafından 
daha net olarak fark edildiğini gösterir niteliktedir. İnsanların batıl inançlarına bağlı 
olarak hem tanrı hem şeytana dönüştürülen kedinin tarih içerisindeki konumuna ait 
değişimin küçük bir sembolü niteliğinde olduğu ifade edilebilir.  

NATSUME SOSEKI ve WAGAHAI WA NEKO DE ARU 

Natsume Soseki, 1867 yılında Tokyo56’da dünyaya gelmiştir. Sekiz çocuktan en 
küçüğü olan Soseki, ailesinin maddi durumunun kötüleşmesi nedeniyle Shiobara 
Masanosuke tarafından evlatlık alınır. Sekiz yaşına geldiğinde ancak öz ailesinin evine 

55 “Roman” terimi ortaya çıkmadan önce benzer biçimde, düzyazıyla kaleme alınmış yergi metinleri Menippean Satire 
vardı. Menippean Satire, eski Yunan düşünürü Menippus’tan (M.Ö. 3. yy) adını alan yergi türü. Bu tür güncelliğini 
16.yüzyıla kadar korumuştur. ( Antakyalıoğlu  2013: 18)  
56Tokyo’nun eski adı Edo’dur.  
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geri döner. (Soseki 2008: 214) Soseki, hayatı boyunca kendisini evlatlık veren ailesini 
affedememiştir. Tokyo İmparatorluk Üniversitesi İngiliz dili ve edebiyatı öğreniminin 
ardından İngiltere’de eğitim alır. İngiltere’de kaldığı iki yıl, yazarın hayatında bir 
dönüm noktası niteliğinde olmuş, Japonya’ya döndükten sonra, yazarlık hayatına 
başlamıştır.  

Yazarın içine doğduğu Meiji dönemi (1868 - 1912) Japon toplumu için Edo 
dönemi boyunca yaşanan dünyaya kapalılığının sona erdiği dönemdir. 1868 rejimini 
kuran yeni kadro, bu süre içinde Batı dünyasını biraz olsun yakından izleme fırsatını 
elde ettiğinden, ülkenin korkulu kabustan kurtuluşunun savaş değil, uzun sürecek bir 
çağdaşlaşma, o zamanın terimiyle bunmei kaika yani “uygarlık ve aydınlanma” ile 
gerçekleşeceği kanısına varmıştır. (Esenbel, 2012: 164) Batı’daki düşünce ve 
kültürlerin tanıtılmasına bağlı olarak bu döneme kadar sakoku olarak ifade edilen, 
kapatıldıkları dış dünyayı yaşamaya başlayan insanlar gözlerinin önündeki kocaman 
dünyaya yönelmişler, yeni döneme uygun bir duruş ve bakışı yerine getirebilecek 
modern bir insan olmaya yönelik eğitim ve mesleği edinmek isteyen insanlar 
olmuşlardır. (Tanaka, Keirinkan (y.t.): 97 -98) Batı’daki düşünce ve kültür ortamını 
yaşama olanağına sahip olanlar ise daha çok ülkelerine bu olanakları getirme imkanına 
sahip olan aydın kesim olmuştur. Meiji döneminde yaşanan gelişmeleri yakından takip 
eden bir yazar olarak Natsume Soseki, döneminin toplumsal ve sosyolojik yönlerini 
eserlerinde işlemeye çalışmış, gerek doğrudan gerek dolaylı olarak yaşanan değişim 
ortamındaki olumsuz yönleri de belirtmekten çekinmemiştir. Jun Eto, Meiji dönemi 
edebiyatının Taisho ve Showa dönemlerinden farklı olduğunu ve bu dönem 
edebiyatının farklı olmasındaki en önemli sebebin yaşantı ve düşünce yönünden 
hayatın her alanına nüfuz eden Batı etkisine maruz kalmış yazarlarda bir Japon yazar 
olarak kültürel kimliğe sahip çıkmanın daha güçlü olduğu (1965: 603) düşüncesini 
savunmaktadır. 

Natsume Soseki’nin kaleme aldığı eserler incelendiğinde, birkaç önemli 
noktanın varlığı dikkat çekmektedir. Bunlardan biri, yazarın Meiji döneminde yaşanan 
sosyal ve kültürel değişimleri konu edinişi; diğeri eserlerinde özgöndergesel 
unsurların varlığı ve uzun dönemler psikolojik yaşantısını etkileyen “nesnel 
gerçeklerin farkına varabilmek için öznel bir azap çekilmesi” gibi noktalar olduğu 
ifade edilebilir. Bu iki temel olgu aslında Meiji döneminin etkilerinin yazarda 
meydana getirdiği psikolojik durumun bir sonucu olduğundan birbiriyle içiçe geçmiş 
durumdadır. Yazar kaleme aldığı eserlerinde aile yaşantısı, mesleği ve hayata dair 
deneyimleri ile ilgili konular üzerinde durmanın yanı sıra Meiji döneminin birey ve 
toplum üzerindeki etkilerini de eserlerinde konu edinmiştir.  

Wagahai wa Neko de aru, 1905 yılında dönemin önemli dergilerinden biri olan 
ve Guguk Kuşu olarak çevirebileceğimiz Hototogisu adlı dergide yayımlanmıştır. Her 
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ne kadar o dönem Japon edebiyatı ben romanı olarak çevrilebilecek watakushi 
shosetsu ya da shishosetsu anlatısı ve natüralizm akımının etkisi altına girmiş olsa da 
Natsume Soseki herhangi bir edebi akımın içerisine dahil olmayı reddetmiştir.57 
Romanda anlatıcı yaşadığı evdeki ayrıntılara dair hassas bir aktarıcı konumundadır. 
Mekana ve zamana ilişkisinde, zamandan çok mekana ait özelliklerin romanda baskın 
olduğu göze çarpmaktadır. 

İSTANBUL’DA KEDİ ve WAGAHAI WA NEKO DE ARU ADLI 
ESERLERDE İNSAN – KEDİ İLİŞKİSİ 

Gündüz Vassaf’ın şiir - roman niteliğindeki bu romanı kedilerin gözünden 
insanları anlatırken aynı zamanda insanoğlu ile kedilerin bağlantısını tarihsel anlamda 
bir insan - kedi ilişkisi perspektifinden ele almaktadır. Bu ilişkiyi Tanrı Bastet, bazı 
kutsal kitaplarda Adem’in ilk karısı olduğu rivayet edilen Lilith gibi kediler ile ilişkili 
olduğu düşünülen doğaüstü semboller58  ile başlatıp Avrupa’da şeytan yerine 
konularak katledilen kedilere uzanan bir serüven biçiminde aktarır. Vassaf kedi 
motifini romanında çeşitli bağlamlarda incelemiştir. Eski çağlardan itibaren insanların 
hayatının bir parçası haline gelen kedi bazılarına göre birer sessiz dost; bazılarına göre 
ise ürkütücü olduğu düşünülmüş, tarihin akışı içerisinde insanoğlunun algısına göre 
birçok farklı kimliğe büründürülmüştür. Genelde Eskiçağ toplumları için kedinin 
kutsal sayılma sebepleri: salgın hastalıkları taşıyan tahıl ambarlarına zarar veren fare 
ve sıçan gibi kemirgenler ile yılanlar ve böcekler için önemli bir silah oluşu, avlanma 
yetenekleri, yavruları için canını feda etmeleri, etkili gece görüşü, uzun mesafe 
yolculuktan sonra bile başladıkları yere geri dönebilmeleri, nem ve hava basıncında 
değişiklikleri hissedebilmeleri, depremi önceden sezmeleri (Tekin, 2004: 57) gibi 
insanlar için birçok faydalı özellikleri olması nedeniyle özellikle yerleşik hayata 
geçen, tarımla uğraşan toplumlarda faydalı bir canlı olarak algılanmıştır. Mısır halkı 
kedilerin sağlıklarını, evliliklerini, kaderlerini etkilediğine inanmış, Tanrı Bastet hayat 
ve aile tanrıçası konumuna getirilmiştir. Bastet genellikle sol elinde herşeyi gören, 
tılsımlı gücü olduğuna inanılan göz udcet (udjat) ile tasvir edilirdi. (Anadol, 2004: 90) 
Eski Mısırlıların kediye yönelik bu algısının daha çok onların hayatında fayda 
sağlayıcı yönünü keşfetmiş olmalarının da etkisiyle oluştuğu akla gelebilir.  

57Yazarın bu konudaki ifadeleri şu yöndedir: “Doğrusunu söylemek gerekirse, ne natüralist ne de sembolist (duygusal) 
yazarlardanım. Ne de Neo-Romantist bir yazar olacağım yakın gelecekte. Benim gibi insanlar eserlerinde böyle 
renklendirmeler yapmaya karar verebilecek iç güvene sahip değiller. Toplumun dikkatini çeken sonu -ism ile biten 
fikirleri desteklemiş insanlarınki gibi bir güvene sahip değiliz. Ayrıca bu derece kendine güvenmenin gerekli olduğuna 
da inanmıyorum. Sadece iç dünyamda bu güvenin olması benim için yeterli. Ben ne bir natüralistim ne bir romantist, 
başında neo eklerinin bulunduğu akımlar da beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor.” 
58Sembol kavramına ilişkin olarak Cuma şu açıklamada bulunur: “Sembol kavramı, işaret, ibare veya belirti anlamına 
gelen Yunanca symbolon kelimesinden türetilmiştir. […]Somut bir şey ile soyuta işaret eden sembol, bilinçaltına 
göndermelerde bulunur ve tesir gücünün temelinde asıl bu yatmaktadır.”(Cuma 2013: 11) 
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Gündüz Vassaf tarih içerisinde kedilerin insanların batıl inançlarına bağlı olarak 
birçok konuma yerleştirildiklerinden romanında şu şekilde bahseder: 

“Tarihinizin “iyi”, “kötü” 

 Değerler tahterevallisinde 

 Yerden kesilmiş gözünüz. 

 Kedi mezarlıklarında 

 Siz duacılarımız 

 Dururken Mısır’da başımızda, 

 Asırlar sonra 

 Oxford diplomalı toprak deşicileri 

 Tonlarla tartmışlar bizleri. 

 Gübreleşmiş gövdelerimiz 

Torba torba Liverpool limanında 

İngiliz çiftçilerine satışta 

300 bin kediye 300 bin para”(Vassaf  2014: 60) 

Dini inanışların etkisinin altında en fazla kalan hayvanlardan biri kedidir. 
Vassaf’ın romanında kedilerin ülkelere göre farklı konumlarının olduğunu oldukça 
belirgin bir şekilde gösteren bir diğer pasaj ise şöyledir: 

“Kendimizi bildiğimizden beri 

Budistler işkence yapmaz, 

Kilisede avlanan kedi 

Camide abdest bozmaz. 

Hindular şart koşar beslenmemizi 

Japonlar yedi kuşak lanetler bizi öldüreni. 

Bunlardan farklı olanı 

Viyetnam’da Kore’de 

Kedi eti yenmesi.”(Vassaf, 2014: 172) 

Ortaçağda kedinin Hıristiyan kilisesinin de etkisiyle şeytani bir sembole 
dönüşümü ve bu bağlamda insanların şeytan ile ilişkilendirdiği bir varlık haline 
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dönüştüğü ve bu nedenle veba salgının uzun dönemler Avrupa’yı etkilemesine sebep 
olduğu da yine romanda geçen batıl inanca dayalı kedi - insan ilişkisinin getirdiği 
olumsuz sonucu betimleyen noktalardandır. Siyah kedi ise karanlık ve ölüm (Cirlot 
2001 : 39)  ile bağdaştırılmaktadır.  

Romanın sonunda kedi türlerine de değinen yazar, bilimsel ilerleme ve 
teknolojinin de kediler üzerindeki etkisi sonucunda farklı türde kedilerin ortaya 
çıkışını ele alır. Kısacası her dönemin kendine ait özellikleri bir şekilde kedileri de 
etkilemiştir Vassaf’a göre.  

Kedinin bakış açısından kedi - insan ilişkisini konu edinen bir diğer roman ise 
Natsume Soseki'nin Wagahai wa Neko de Aru adlı romanıdır.Bu romanda Soseki, 
kedi ve insan ilişkisini bir aile içerisinde yaşananlar üzerinden betimlemiştir. Eserde 
başat kahraman kedinin ve ona yakın çevresinde tasvir edilen kedilerin 
antropomorfik59 bir yapı ile betimlendikleri dikkatlerden kaçmaz. Kendisine bir isim 
konulmayışından şikayet etmesi, öğretmenlik mesleğini tembellik ederek yerine 
getiren ev sahibi gibi kedilerin de öğretmenlik yapabileceğini düşünmesi, kedi 
arkadaşlarının insanlardan şikayet ederek ağlamaları, aile hayatlarının oluşu, ev 
sahibinin günlüğünü okuma alışkanlığı gibi insana ait birçok özelliği taşımaktadır. 
Etrafında da onun sürdürdüğü yaşantıya benzer yaşantı sürdüren farklı kediler 
mevcuttur. Diğer kedilerin de başat kahraman isimsiz kedide olduğu gibi insanlara 
yönelik ortak şikayetleri bulunmaktadır. 

Kedinin kendi çevresi ile yaşadığı ailenin çevresi yani romanda iki farklı 
çevrenin bir kedinin gözüyle aktarılması söz konusudur. Japonca’da saygı 
ifadelerinden biri olan “wagahai” kibar anlamdaki “ben” ifadesidir. Dolayısıyla 
Soseki, kaleme aldığı kediyi evcilleşmemiş bir sokak kedisinden değil, bir aile 
içerisinde yaşam sürdüren, bir ifadeyle kediler içerisinde üst bir konuma 
yerleştirmiştir. Kendisine henüz bir isim bile verilmemiş olmasından yakınan kedi, 
Kushami Sensei’nin evine tesadüfi olarak gelir. Romanda bahsedilen Kushami Sensei, 
Soseki’nin kendisinden esinlenerek kaleme alınmış bir karakter olduğuna dair çeşitli 
kaynaklarda açıklamalar mevcuttur. (Kawana, 2010: 6) Kushami Sensei’nin yaşadığı 
mide sorunları, asabi oluşu, öğretmenlik mesleği, resim yapma, haiku yazma  uğraşları 
gibi özellikler yazar Natsume Soseki ile benzerlik göstermektedir. 60 

59Antropomorfizm- insanbiçimcilik, insandan başka şeyleri de insan biçimlerinde tasarlama; Yunancası: Anthropos-
insan, morphe-suret(Pospelov 2005: 60) 
60 Bu konuda Eto Jun makalesinde “Natsume Soseki (1866 - 1916), sıradışı bir şekilde hem çok yönlü hem de eğitimli 
bir kişiydi. Başarılı bir haiku yazarı, aynı zamanda Japonya’nın ürettiği en başarılı Çince şiirler yazan kişilerden 
biriydi. Aynı zamanda başarılı bir hattat ve geleneksel ressamlardandır. İngiliz edebiyatının özellikle 18. yüzyıl 
yazarlarından olan Swift, Fielding ve Stern üzerine çalışmış ve belirli bir dönem Tokyo Üniversitesi Edebiyat bölümü 
kürsüsünde dersler vermiştir.” (Jun 1965: 603) 
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Kedinin insanlar ile ilgili olarak bazı gözlemleri daha çok ev sahibinde 
gözlemledikleri üzerinden aktarılmaktadır:“Bendeniz insanlarla birlikte yaşarken 
gözlemleyebildiğim kadarıyla, onların bencil varlıklar olduğuna kanaat getirdim.” 
(Soseki  2007: 9) Başat kahraman isimsiz kedinin bu ifadelerini destekler nitelikte 
eserde geçen diğer kedinin de insanlar ile ilgili olarak: “Saygı duyduğum Shiro hanım 
ile her karşılaştığımda insanlar kadar kaba bir varlık yok diyor” (Soseki 2007: 9) 

İnsanlar ile kediler arasında yaşanan mücadele ise: “İnsanlar sonsuza kadar hep 
böyle davranacak değiller ya, kediler için de o güzel günlerin gelmesini sabırsızlıkla 
bekliyorum” (Soseki 2007:  10) şeklinde ifade edilmektedir. 

Romanda bahsi geçen kediler asker, öğretmen, avukat gibi meslek gruplarına ait 
insanların evlerinde yaşam süren kedilerdir. İsimsiz başat kahramanın insanlar 
konusunda en çok yakındığı durumlardan biri de insanların özellikle burnu havada 
oluşları ve kedilere karşı küçümseyici tavırlarıdır. Bununla ilgili olarak romanda şu 
ifadeleri bulabiliriz:“İnsanların gözü yalnızca yükselmek için gökyüzüne baktığından 
bizim bütün özelliklerimizin aynı olduğunu ve aramızda hiçbir farkın olmadığını 
düşünmeleri ne kadar zavallıca.”(Soseki 2007: 25) 

İnsanların ile kediler arasındaki psikolojik farklılık yine isimsiz kedinin ev 
sahibine yönelik gözlemleri ile eserde şöyle ifade edilir: 

“İnsanların psikolojilerini anlayabilmek kadar zor bir şey yok. Ev  sahibim, 
şimdi, içten içe sinirli mi, sakin mi, yoksa filozofların değerli kitaplarındaki huzur 
yolunu mu arıyor, hiç anlayamıyorum. Bu dünyadaki insanlara dudak mı büküyor, 
yoksa aralarına mı karışmak istiyor, incir çekirdeğini doldurmayan şeylere 
sinirleniyor mu, yoksa olduğundan fazla önem mi veriyor en ufak bir fikrim yok. Bu 
açıdan kediler çok basit varlıklar. Yemek istersek yeriz, yatmak istersek yatar, 
sinirlendiğimizde iliklerimize kadar sinirlenir, ağlayacağımız zaman tüm bedenimizle 
tüm ruhumuzla ağlarız. Birincisi, günlük denen işlevsiz bir şeyi kesinlikle tutmayız. 
Tutmak gerekmediği için tutmayız. Ev sahibim gibi ikiyüzlü insanlar günlük tarzında 
şeyler yazarak su yüzüne çıkaramadıkları gerçek yüzlerini karanlık odalarda ortaya 
çıkarmaya çalışma gereği duyuyor olabilirler”(Soseki 2007, s. 33) 

Romanda metinlerarasılığın öğelerinden olan göndergelere de sıklıkla 
rastlanmaktadır. Andrea del Sarto’nun natüralizm akımına yönelik eserler verişi, 
Balzac’ın karakterine isim vermek için bir şehri dolaşması, Prens Komatsu, tiyatro 
alanında karışımıza çıkan Chikamatsu Monzaemon, Kraliçe Elizabeth gibi örnekler 
bulunmaktadır.  
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SONUÇ 

Bu çalışmada kedi-insan ilişkisini kedi perspektifi ile kaleme alan iki farklı 
kültüre ve çağa ait yazarların romanları üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bir 
tarafta tarihin akışı içerisinde insanoğlunun batıl inançlarına ve dönemin koşullarına 
bağlı olarak kediyi konumlandırışı, diğer tarafta bir ailenin içerisinde kendi kimliğini 
bulmaya çalışan bir kedi karşımıza çıkmaktadır.Her iki romanda da metinleri 
gerçekleyen temel unsurun kedi-insan ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu ilişki, insanı 
bir toplumsal varlık olarak değerlendirirken ona farklı bir pencereden bakılmasına 
olanak tanıyan kedi motifi üzerinden ele alınmıştır. Her iki roman da ben anlatı 
konumu ile okuyuca sunulmuştur. İstanbul’da Kedi’de insan-kedi ilişkisi tarihin akışı 
içerisinde geniş zamanlara yayılan bir ilişkiler ağı içerisinde ele alınırken, Wagahai wa 
Neko de Aru adlı romanda gündelik ilişkiler bağlamında bir kedi-insan ilişkisi konu 
edilmektedir. Dolayısıyla metinlerin mekansal açıdan mikro ve makro mekanlar 
içerisinde geçtiği ifade edilebilir. Mikro mekanda geçen Wagahai wa Neko de Aru adlı 
romanda Natsume Soseki kedilerin ait olduğu küçük çevre ile insan ve kedilerin içinde 
yaşadıkları aile ortamını tasvir etmiştir. Bu ortamda kedilerin insana dair gözlemleri, 
insanların kibirli, bencil, aldatıcı vs. yönleri olduğuna dair ev sahibinde ve ev 
sahibinin arkadaşlarında gözlemlediği davranışlar çerçevesinde küçük bir grup 
insandan yola çıkarak insanların geneline dair vardığı yargılardan oluşmaktadır. 
Gündüz Vassaf ise makro düzlemde kedi - insan ilişkisini kaleme alarak tarihsel, 
kültürel, sosyolojik boyutlarıyla değerlendirmiş ve bu değerlendirmenin içinde insana 
yönelik eleştirilerini hiciv yoluyla kaleme dökmüştür. Bu romanda da kediler 
tarafındaninsana yönelik yapılan eleştiriler, insanların batıl inançları uğruna birçok 
canlıya zarar verdikleri ve bunlardan en çok etkilenen varlığın kedi oluşu, 
bencillikleri, aralarında uzlaşının olmayışı vb. gibi noktalar karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca tarih içerisinde insanların değişen düşünce dünyasında en çok kedilerin 
etkilendikleri gerçeğini yazar örnekler vererek açık bir şekilde ortaya dökmüştür.  

İster geniş ister dar bir mekan algısıyla kaleme alınmış olsun Vassaf ve Soseki 
kedinin gözünden insana dair belirli ortak yönler olduğu paydasında birleşmektedirler. 
Her iki romanda da insanların bir kedi gözüyle değerlendirilmesi, aslında yeryüzünde 
sadece insan konuşabilir ve doğaya hüküm sürebilir algısından biraz olsun 
uzaklaşmayı sağlamaktadır. 

KAYNAKÇA 

BULUNMAZ, Ali (2014.11.24). “Kediler Şiir Yazar”, Cumhuriyet Kitap Eki 

ANADOL, Ayşen (2004). “Kedinin İnsanla İlişkisinin Kısa Tarihi”, Toplumsal 
Tarih, (123) : 90 – 93. 

436 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

ANTAKYALIOĞLU, Zekiye (2013). Roman Kuramına Giriş, İstanbul: Sanat 
ve Kuram yay. 

AYSOY, Samuel (1954). “Değişik Milletler Tarihlerinde Kedi: Osmanlı ve 
Fransız Edebiyatında  KediTürkler’de Kedi Hakkında Mevcut İnanışlar, Hürafeler, 
Hikâyeler, Kedi Dostları, Kedi Düşmanları, Kedi ve Ahlak”, Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Dergisi 1(3 – 4). 

AYTAÇ, Gürsel (2013). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, İstanbul: Say Yay. 

BAĞCI, Serpil (2004). “Osmanlı Resim Sanatında Kedi Portreleri”, Toplumsal 
Tarih (124):  64 – 71. 

CIRLOT,J.E (2001). A Dictionary of Symbols, 
http://www.tandfebooks.com/ebooks, [02. 10. 2015] 

CUMA, Ahmet (2013). Sembollerin Dilinden, Konya: Aybil Yay.   

ÇORUHLU, Yaşar (2004). “Türk Sanatı ve Sembolizminde Kedi”, Toplumsal 
Tarih (123): 72 – 77. 

ESENBEL, Selçuk (2012). Japon Modernleşmesi ve Osmanlı, İstanbul: İletişim 
Yay. 

JUN, Eto (1965). “Natsume Soseki: A Japanese Meiji Intellectual”, The 
American Scholar, 34( 4): 603 – 619. 

KAWANA Sari (2010). “Narrative Game of Cat and Mouse: Parody, 
Deception, and Fictional Whodunit in Natsume Soseki’s Wagahai wa neko dearu”, 
Journal of Modern Literature, 33( 4): 1- 21. 

KOSAKA, Masaaki (1969). Japanese Thought in the Meiji Era, Tokyo: To’yo 
Bunko.  

McDERMOTT, Alicia (2016). Beware of the Cat: Tales of the Wicked Japanese 
Bakeneko and Nekomata, ancient-origins.net, http://www.konekono-
heya.com/history/japanese_cat.html [21.08.2016] 

POSPELOV, Gennadiy (2005). Edebiyat Bilimi, Çev. Yılmaz Onay, İstanbul: 
Evrensel Basım Yayın. 

SOSEKI, Natsume (2007).Wagahai wa Neko de Aru, Tokyo: Shincho Bunko. 

TEKİN, Oğuz (2004). “Eskiçağdan Ortaçağa Kedi: Bir Zamanlar Tanrıydılar”, 
Toplumsal Tarih, (123): 56 – 63. 

TRIVIA, Japanese People and Cats in Good Harmony, http://japan-
magazine.jnto.go.jp,  [03. 08. 2016] 

437 

http://www.tandfebooks.com/ebooks
http://ancient-origins.net/
http://www.konekono-heya.com/history/japanese_cat.html
http://www.konekono-heya.com/history/japanese_cat.html
http://japan/
http://magazine.jnto.go.jp/


VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

TEPEBAŞILI, Fatih (2012). Roman İncelemesine Giriş, Konya: Çizgi Kitabevi 

WELLEK, R.- WARREN, A. (1983). Edebiyat Biliminin Temelleri, Çev. Prof. 
Dr. Ahmet Edip Uysal, Ankara: Kültür ve Turizm Bak. Yay. 

VASSAF, Gündüz (2014). İstanbul’da Kedi, İstanbul: Yky. 

438 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI ÇEVRESİNDE HIPPOLYTE TAINE VE 
ELEŞTİRİSİNE BAKIŞLAR 

Hakan SOYDAŞ 
Atatürk Üniversitesi 

Fransız Dili ve Edebiyatı 
hakan.soydas@atauni.edu.tr 

ÖZET 

Türk Edebiyatı tarihinde Batılı anlamda edebî eleştiri Tanzimat Edebiyatı ile gelişmeye başlar. 
Sosyal faydayı esas alan Namık Kemal ve Ziya Paşa’dan sonra bizzat sanatı gaye edinen 
RecâizâdeMahmud Ekrem ciddi manada ilk eleştirmenimizdir.  Yine Recâîzâde Mahmut 
Ekrem’in dahliyle birlikte bir araya gelen yenilikçi yazar ve araştırmacılardan ibaret olan 
Servet-i FünûnEdebiyatı ise 1896-1901 yılları arasındaki edebî faaliyetleriyle edebiyatımız için 
öncü bir kimliğe sahip olur.  

Bu edebî topluluğun öncü olmasındaki sebep roman, hikâye, mensur şiir, şiirdeki içerik ve 
biçim arayışlarının yanı sıra edebî eleştirideki dikkatleridir. Ahmet Şuayp, Mehmet Rauf, 
Hüseyin Cahit Yalçın, Şahabettin Süleyman gibi isimler eleştiri noktasında da Batılı bir 
yaklaşımla hareket etmek istemişler ve bu maksatla da Fransız edebiyatı ve düşünce insanlarını 
yakından takip etmişlerdir. HippolyteTaine de yakından takip edilen bu isimlerdendir. XIX. 
yüzyıl Fransız düşünce adamı ve eleştirmeni HippolyteTaine bir edebî eseri değerlendirirken 
“ırk-an-çevre” olarak özetlenebilecek devri için yeni bir eleştiri yöntemi geliştirir. İngiliz 
Edebiyatı Tarihi adlı beş ciltlik çalışmasının ön sözünde bahsettiği bu eleştiri yöntemi 
takipçileri tarafından da benimsenmiş ve edebî eserleri değerlendirmek üzere kullanılmıştır. 

Bu bildiride Servet-i Fünûnedebiyatı çevresinde 1896-1901 yılları arasında HippolyteTaine’in 
eleştiri anlayışı üzerine ilgili süreli yayında tefrika edilmiş edebî eleştiri yazıları ve müstakil 
telif eserler incelenerek Batılı eleştiri anlayışının Taine’in şahsında nasıl bir kabul ve 
değerlendirmeyle ele alındığı açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fransız Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Servet-i Fünûn, Edebî Eleştiri, 
Karşılaştırmalı Edebiyat 

APERCUS FOR HIPPOLYTE TAINE AND HIS CRITICISM IN SERVET-İ 
FÜNÛN ENVIRONMENT 

ABSTRACT 

Western style literary criticism in Turkish Literature begins with Tanzimat Literature. After 
Namık Kemal and Ziya Paşa who consider literature with social benefits, Recâîzâde Mahmut 
Ekrem who considers literature as an art subject, is the first significant literary critic in our 
literature. Servet-i Fünûn literature which is founded by Recâîzâde Mahmut Ekrem’s efforts, 
named with the journal in this name, has a pioneer role for our Western style literature with 
literary works between 1896-1901 years.  

The reason why this literary company has a pioneer role because of its attention for new 
literary genres like as novel, short story, prose poem, search for contenu and form in poesy as 
well as in literary criticism. Ahmet Şuayp, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, and 
Şahabettin Süleyman are the literary names who wanted behave in a western style in literary 
criticism and closely pursued French litterateurs and philosophers. Hippolyte Taine is one of 
these names who are closely pursued. Hippolyte Taine as a philosopher and literary critic 
worked up a new method for evaluating literary works which can be formulated “race-moment-
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environment”. This literary criticism method which is mentioned for the first time in his work 
English Literature preface is used widely by his followers in an attempt to criticize literary 
works.  

In this work we will examine private books and critic feuilletons published in the cited journal 
between 1896-1901 years. By this way we will try to clarify the attitudes against Hippolyte 
Taine and his critic method as a Western criticism method.      

Keywords: French Literature, Turkish Literature, Servet-i Fünûn, Literary Criticism, 
Comparative Literature 

GİRİŞ 

Yenileşme devri edebiyatımız, gelişen yeni dikkatlere ve söyleyiş farklılıklarına 
tanıklık eder. Retorik sahasındaki arayışlar ve yerleşik edebî türlerin biçimsel 
kalıplarını kırıp, daha önce tecrübe edilmemiş türlerle ilgilenmek Batılı edebiyat 
anlayışının sonucudur. Tanzimat sonrası edebiyatımızda Batılı edebiyat telakkisi ile 
temayüz eden bir başka arayış ise edebî tenkittir. Tenkit tabirinin henüz yerleşmediği 
ilk yıllarda Fransızca critique kelimesinin karşılığı olarak muaheze, muhakeme, ilm-i 
nakd, intikad gibi tabirler tercih edilmiştir (Ercilasun, 2013: 215). Edebiyat tarihimiz 
için Batılı manada edebî eleştirinin ilk izleri dil tartışmaları ile görülür. Dil 
tartışmalarıyla birlikte estetik kaygı ve duyuş özellikleri üzerine sürdürülen 
tartışmalar, edebî akımların tanınması ve tartışılmaya başlanmasıyla birlikte eleştiri 
sahasına doğru uzanır.  

Sosyal faydayı esas alan Namık Kemal ve Ziya Paşa’dan sonra bizzat sanat ve 
edebiyat meselelerini ele almış olan RecâizâdeMahmud Ekrem, Batılı edebiyat 
tarihimizde ilk ciddi eleştirmendir (Yetiş, 2012: 126).  Tanzimat edebiyatının ikinci 
nesli ile Servet-i Fünûn devri arasında Ara Nesil olarak tarif edilen dönem içerisinde 
de edebi eleştiriye dair kimi dikkatler görülür. Yine Kazım Yetiş’in işaret ettiği üzere 
tenkit ile ilgili ilk eser ise Manastırlı MehmedRifat’ınMecamiü’lEdeb’in onuncu kitabı 
olan Usûl-i Tenkîd (1892) adlı eserdir. MehmedRifat’ın şu ifadeleri de Batılı eleştiri 
anlayışı içinde değerlendirilebilir. 

“Müntekid, kariilerine tanıtmak istediği bir şâir veya muharririn nakâyis-i 
sarfîye ve nahvîyesi ile uğraşmamakla beraber, eserlerinde gördüğü sanâyi-i edebîye, 
tezyînat-ı lâfzîye karşısında da mütehayyirâne, meftûnâne durmaz. Hâdisât-ı 
hayatîyetitedkik eder; tabiatını, mizacını tayin ettiği şâir veya muharrir üzerinde 
tesirât-ı âlem-i hârîciyeyi gösterir.” (MehmedRifat, 1310: 416). 

Ali Kemal, “Usûl-i tenkidasr-ı hâzırda bir sanat hatta bir fen derecesini ihraz 
etmiştir” (Ali Kemal, 1310: 414) derken, MehmedRifat bu ilmin takip etmesi gereken 
usulü şöyle tarif eder:  “Müntekid bir şâir veya muharririn âsâr-ı mevcûdesini 
okumakla iktifa etmez. Şâir veya muharririn bulunduğu zamanı, içinde yaşadığı âlem-i 
efkâr u mütalaâtı ortaya kor (…) şâir veya muharririn ancak mizac ve itiyâdâtını, 
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zaman ve muâsırînîni tanıdıktan sonra hakkında bir hüküm verir” (MehmedRifat, 
1310: 416).  

Ara nesil sanatkârlarının Batılı anlamda bir edebiyat eleştirisine dair bu 
dikkatlerin yanı sıra Batılı eleştirmenler de söz konusu edilmeye başlanır. Bu 
çerçevede, çalışma konumuz olan HippolyteTaine’le ilgili ilk çalışma Hasan Tahsin’in 
Maarif mecmuasının “Terâcim-i Ahvâl” sütununda “Monsieur Taine” başlıklı 
yazısıdır. Bu başlık altında yazar HippolyteTaine’İn kısa biyografisini verir (Hasan 
Tahsin: 1893: 140). Yazının bulunduğu derginin aynı sayısında bir de Taine’in 
resmine tesadüf edilir (Maarif, 1893: 136).   

Gerek Tanzimat Edebiyatı gerekse Ara Nesil sanatkârlarınca edebî eleştiriye 
dair Batılı bir dikkat oluşmaya başlamıştır. Bu tecessüs Servet-i Fünûn edebiyatı ile 
birlikte ilmî bir çehre kazanacaktır. Servet-i Fünûn devri Batı tesirindeki 
edebiyatımızın her yönüyle geliştiği ve temel kaynaklara yöneldiği dönemdir. Servet-i 
Fünûn neslinin edebî eleştiri anlayışı da büyük ölçüde HippolyteTaine’e 
dayanmaktadır.  

1. SERVET-İ FÜNÛN NESLİ VE HİPPOLYTE TAINE ÜZERİNE 
DÜŞÜNCELER 

Servet-i Fünûnnesliyle birlikte Fransız edebiyat eleştirmenlerine dair ilmî bir 
dikkat tesis edilir. Bu neslin yayın organı olan Servet-i 
FünûndergisindeHippolyteTaine’in ilmî şahsiyetinin ele alındığı ve edebiyat 
incelemelerinde kullandığı yönteminin tartışıldığı görülür. Ahmed Şuayb “Hayat ve 
Kitaplar” başlığı altında HippolyteTaine’i edebiyat eleştirmeni, tarihçi ve felsefeci 
kimlikleri ile tanıtırken, Hüseyin Cahit “Hikmet-i Bedâyi “, “Hayât-ı Matbûat”,  
“Musâhabe-i Edebiyye”  ve “Nümûne-i Tenkîd”  başlıkları altındaki makaleleri ile 
Taine’in eleştiri yöntemini tanıtır. Aynı zamanda Mehmet Rauf’un “Tekâmül-i 
Tenkîd”  başlığı altında müstakil bir yazı dizisi halinde Taine’in eleştiri yöntemini 
değerlendirdiği görülür. Dergide HippolyteTaine’den yapılan bir çeviri serisi de 
dikkati çeker. Cevad isimli çevirmen HippolyteTaine’inDe L’Intelligence adlı eserinin 
tanıtıcı mahiyetteki çevirisini beş makalelik (Nu.545, s.390-394, Nu.548, s.18-22, 
Nu.549, s.45-47, Nu. 550, s.54-58, Nu.552, s.91-94) bir dizi halinde yayımlamıştır.  

Servet-i Fünûn’daki yazıları ile Hippolyte Taine ve eleştirisine en çok ilgi 
gösterenlerin Ahmed Şuayb, Hüseyin Cahit Yalçın ve Mehmet Rauf olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle incelememizin müteakip sayfaları bu üç yazar ve 
eleştirmenin HippolyteTaine üzerine kaleme aldıkları düşüncelerini içerecektir. 
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A. Ahmed Şuayb 

Servet-i Fünûntopluluğunun fikrî alandaki en güçlü temsilcilerinden Ahmed 
Şuayb, XIX. yüzyıl Fransız realist ve natüralist yazarları başta olmak üzere, Batılı 
düşünce ve edebiyat dünyasının önde gelen isimlerini tanıtan incelemeler yapmıştır. 
Batılı tenkit anlayışını Türkiye’ye getirmeye çalışmıştır. İlk önce Servet-i Fünûn’da 
“Hayat ve Kitaplar” başlığı altında yayımlayıp sonrasında aynı isimle kitaplaştırdığı 
makale serisinde, HippolyteTaine başta olmak üzere Batılı yazar ve düşünce adamları 
ve ilmî bakış açılarını tanıtmıştır (Uçman: 1989: 138).   

Ahmed Şuayb’ınHayat ve Kitaplar adlı eserinin ilk baskısı 1901 tarihinde 
Edebiyat-ı Cedide Kütüphanesi yayınları arasında çıkmıştır. Eserdeki ilk inceleme 
HippolyteTaine üzerinedir. Neredeyse kitabın üçte birini kapsayan bu bölüm Taine’in 
biyografisi ile başlar ve sonraki sayfalarda eleştirmen, tarihçi ve felsefeci kimlikleri ile 
incelenir.  

HippolyteTaine bilimiyle çağında herkesten ileridedir ve Fransa’nın en büyük 
felsefecisi ve fikir adamıdır61 (Şuayb, 2005: 53). Taine, fikir yönüyle, ilişkide 
bulunduğu farklı çevrelerin etkisi altındadır. Devrin gençleri arasında revaçta olan 
romantizmin hatıraları onda klasisizme karşı şahsî bir eğilime dönüşür. Musset, Hugo 
ve Lamartine gibi sanatkârlara ilgisi buradan gelir. Üniversiteden ayrıldıktan sonra 
ilim adamları, tıp doktorları ve fizyolojistlerle kurduğu ilişkiler neticesinde onlar gibi 
maddi hayata karşı determinist bir tutum takınmaya başlar. Bu araştırmalarında ilmî 
gerçekliğin esaslarını bulur. Sanatkârlarla kurduğu ilişkiler sayesinde doğa ve tarihe 
bir ressamın gözüyle bakmaya başlar ve insanın iç dünyasının aynası olarak dış 
görünüşe, tavırlara ve adetlere önem verir (s.56-57).   

Taine bir eleştirmen olarak yazarda devrin ruh hallerini araştırır. Sainte-
Beuve’ün yazar merkezli eleştirisini daha da genişleterek eleştiriye ilmî bir çehre 
kazandırır. Her edebiyat eseri okuyucuda özel ve benzeri olmayan bir heyecana sebep 
olur. Bir edebiyat eserindeki psikolojik bilgiler tahlil edilmek istenirse öncelikle bu 
heyecanın doğası ve özellikleri sonrasında ise yazarın bu heyecanı oluşturmak için 
kullandığı farklı vasıtalar tespit edilmelidir. Yazarın kullandığı farklı vasıtaların ilmî 
kesinlikle tespit edilmesi mümkündür. Eserden yazara giderek yazarın tabiatını 
anlamaya çalışırız; çünkü Taine için düşünce dünyası ile duygu dünyası arasında bir 
farklılık yoktur. İnsanlık tarihi ile tabiat tarihi aynı ilkelerin etkisi altında 
bulunduklarından tabiat tarihine uygulanan yöntem insanlık tarihine de uygulanabilir 
(s.58-60). 

61 Bundan sonra Hayat ve Kitaplariçin yapacağımız alıntılarda şu eserden istifade edilecektir: Ahmed Şuayb 
(2005).Hayat ve Kitaplar, (hazırlayan Erdoğan Erbay), Ankara:Salkımsöğüt Yayınları. 
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Ahmed Şuayb, Hippolyte Taine’in edebî eleştiri ilkelerini şöyle izah eder: 
Taine, sanat eseri ile yazarı arasındaki ilişkiyi izah ettikten sonra bu ilişkiyi yazarın 
çevresinde bulunan sosyal tabakayı da dâhil edecek şekilde genişletir. İngiliz Edebiyat 
Tarihi ve Sanat Felsefesi kitaplarında önde gelen her yazar ve sanatkârın, eserinde ait 
olduğu ırkın ideallerinin, o ülkenin devrinin, ahlak ve adetlerinin dikkat çekici 
vasıflarının ifade edildiğini söyler. Bu nazariye kabul edildiği takdirde eserle yazara, 
yazarla da içinde yaşadığı millet ve topluma nüfuz edilebilir. Taine bu ilkeyi ispat için 
iki sebep sunmuştur: ilki ırsî kalıtım ikincisi ise soy üstünlüğüdür. Bir sanat eseri 
öncelikle sanatkârın bütün eserlerinin bir parçası iken, sanatkâr da eserleriyle birlikte 
aynı ülkede ve aynı zamanda mevcut sanatkârlardan ibaret olan daha büyük bir 
bütünün parçasıdır. Bu sanatkârlar bütünü ise daha geniş bir topluluğa dâhildir. Bu da 
kendilerini kuşatan çevredir (s.60-62).  

Ahmed Şuayb, Taine’in “ırk, çevre, an” ilkelerini açıkladıktan sonra bu 
ilkelerebakışını özetler. Taine’e göre edebiyat, toplumun niteliğini ve halini ifade eder. 
Bir toplumu anlamak için en iyi yol onun edebiyatını araştırmaktır. Örneğin bir büyük 
yazarı ele aldığımızda o yazarın binlerce faklı sebebin sonucunda ortaya çıktığını 
görürüz. Yazar öncelikle ırkının, sonra içinde yaşadığı çevrenin ve son olarak da 
zamanının bir örneğidir. Edebiyat eleştirisinde her şeyden önce  “ırk, çevre an,” 
üçlemesi ile hareket edilmelidir.  

Ahmed Şuayb’e göre edebiyat toplumun ifadesidir hükmü şüphelidir. Zira 
edebiyat bütün unsurları aynı vasıfları taşıyan, parçalanmaz bir bütün değildir. Her 
devirde üç dört türlü edebiyat vardır. Halk edebiyatı bir milletin belirli bir tarihteki ruh 
halini izah edebilecekken, aynı devirdeki seçkin edebiyatının ise o ülke halkının fikrî 
durumunu vermesi mümkün değildir. Taine her zaman büyük yazarları incelemiştir. 
Bu nedenle de Taine’in yöntemi ve iddiası arasında ihtilaf görülür. Tarihi gerçeklik ve 
eleştiri yaklaşımı arasındaki büyük farkı görmek istemez. Tarih genel ilkeler ile 
meşgul olur. Oysaki büyük edebî eserler ancak yazarların şahsî gayretleri sonucu 
ortaya çıkar. Büyük yazarlar yaşadıkları devrin değil gelecek devirlerin yazarlarıdır 
(s.62-64).  

Ahmed Şuayb ırsî kalıtım konusunda da Taine’e itirazlarını dile getirir: Bir 
sanatkârın eserini inceleyerek yazarın ve mensup olduğu ırkın manevi kabiliyetlerine 
vakıf olmak mümkündür. Bununla birlikte bu tespit kesin değildir; çünkü böylesine 
saf bir ırktan bahsetmek mümkün değildir. Farklı ırkların eski zamanlardan beri 
birbirleriyle karışıp milletler haline geldiği ortadadır. Irkların saf ve katıksız oldukları 
düşüncesi tarihî ve siyasî bir hatadır. Bir milletin ortaya koyduğu edebiyat ırkî değil 
lisanîdir. Bu edebiyatın ortaya çıkmasına aynı lisanı kullanan ve çeşitli yerlerde 
yaşayan yüzlerce bilge ve kabiliyetli insan katkıda bulunmuştur. Öyle ki bir milletin 
içine karışmış bulunan yabancı bir isim dahi edebiyata katkıda bulunabilir. Edebî 
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eleştiride ırkî tesirleri araştırmak boşa emektir. Edebî eleştirinin amacı ırk 
taassubundan ziyade bu edebiyata dâhil olan yazarların üstün yönlerini araştırmak 
olmalıdır. Bir milletin tüm fertlerinde ortak vasıflar birbiriyle karışarak o milletin 
gelecekteki gelişme ve yayılmasına dair bazı sonuçlar çıkarılabilir ise de kim olursa 
olsun bir şahsı ırkının asıl yönleriyle resmetmek isabetli değildir. Milletlerin 
psikolojisi üzerine yapılan incelemeleri aynı zamanda kişilerin psikolojileri üzerine 
uygulamanın ilk sonucu şahısları toplumun içerisinde kaybetmektir (s.66-67).  

Edebiyat ve sanatları içinde doğdukları toplumlara tabi tutmak doğru olmaz. Bir 
zamanın ya da bir çevrenin insanı olarak sanatkârın eserindeki üstünlülüğü o zamanın 
ve çevrenin toplumsal şartları altında aramak kesin bir kuralmış gibi kabul edilemez. 
Toplumsal çevrenin etkisi inkâr edilemez ise de bu durum kesin ve devamlı değildir, 
değişkendir. Genel olarak bir sanatkârın geçim şartları, yaşadığı âlem, milli hasletleri, 
zamanın ahlak ve adetleri kendisi üzerinde etkili olacaktır ama bu etki sürekli değildir. 
Çevrenin etkisini toplum ve edebiyatların özünde görmek mümkün ise de bunlar 
genişledikçe azalır ve nihayet kaybolur.  Toplumsal çevrenin sanatkârın sanatı 
üzerindeki etkisi, o eserin nasıl bir toplum içinde kaleme alındığını ispatlamaya 
yetmez. Nihai olarak çevrenin de etkisi muhtemel olmakla birlikte kesin değildir (s.67-
69).  

Taine’in ifade edilen eleştiri ilkeleri bir sanat eseri ile toplum arasındaki 
ilişkinin izah edilebilmesi için yeterli değildir. Konu edinen bu üç ilkenin hepsi de 
mevcut olmakla birlikte etkileri örtülü ve değişkendir. Manevi irsiyetin inkârı 
mümkün değildir. Milletleri ve aileleri bir araya getiren odur. Fakat bir kişinin 
şahsiyetinin oluşmasında ait olduğu ırkın ya da ailesinin hasletleri tek başına yeterli 
değildir. Çevrenin etkisi de açıktır; fakat bu etki sanatkârın ruhî kuvvetine, medenî 
teşkilatına ve idarenin türüne göre değişir. Bununla birlikte bir toplum hakkında 
öncelikli araştırmayı yapmadan önce meydana getirdiği eserle genel vasıflarına dair 
hüküm vermek yanlış olur. Çevrenin şahıs ve ırk üzerine etkisi muhtemeldir. Fakat bu 
da farklılıklar arz eder. Bu üç sebebin hiç biri eserden topluma gitmek için 
kullanılamaz. Yalnızca bazı yazarların yeteneklerinin kaynağını tespit etmek için 
dikkatle kullanılabilir. Taine’in, eleştiri görüşündeki isabet onun kendi çalışmalarında 
seçtiği örneklerin özel durumlarından ibarettir. Yunanistan’da Sanat adlı eserinde 
toplumsal çevrenin etkisinin daha güçlü olduğu bir dönemi seçmiş, İngiliz Edebiyatı 
Tarihi adlı eserinde ise ırk fikrinin adeta bir fikr-i sabit halini aldığı İngilizlerin 
edebiyat tarihini tasvir etmeye çalışmış ise de XVIII. yüzyılı yeterli derecede izah 
edememiştir. Öyle ki kendi eleştiri görüşüne tam olarak uymadığından Flemenk ve 
İtalya ressamlarından bahsederken Rembrandt ve Leonardo da Vinci hakkında bir şey 
söyleyememiştir (70-71).    
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Taine’in eleştiri yöntemi felsefî yaklaşımının sonucudur. Ona göre her şey 
belirli ve kesindir. Kâinatta tesadüfî hiç bir şey yoktur. Kâinat hakkında doğru olan her 
şey insan için de geçerlidir. Taine kendince bir tabiat kanunu tasavvur etmiş ve buna o 
denli inanmıştır ki bu tasavvur dışındaki hiçbir şeye tahammül gösteremez. 
Karşılaştığı kimi aykırılıkları ise kendi görüşlerine uygun hale getirmek için 
yönlendirmelere dahi başvurur. Onun eleştiri yöntemi felsefî yaklaşımının uygulama 
alanıdır. Bütün gayreti doğruluğuna iman ettiği bir anlayışı pratiğe dökerek rüştünü 
ispatlamaktır. Bu yönüyle onun edebî eleştirisi araştırmalarının neticesinden çıkmayıp 
sorunun cevabı değil cevabın sorusu gibidir. Taine’in ırk-çevre-an ilkeleri onun eleştiri 
yönteminin sadece bir yönüdür. Bu ilkelerini meleke-i galibiye ile tamamlar. Bütün 
büyük adamlar o kadar büyük bir kabiliyetin tesiri altındadırlar ki bu tesir bütün 
diğerlerini etkisi altına alır. Sahibini yönlendirir, kendi menfaatine diğer ilkeleri bozar 
ve kendini merkeze oturtur. Taine’in bu değerlendirmesi hem makuldür hem değildir. 
Kimi yazarlarda meleke-i galibe çok açıkken kimilerinde değildir. Eleştiride tek bir 
yöntem yoktur. İnsanlık üzerine araştırmalarda da bir yöntem birliğinden söz 
edilemez. Bilimsel eleştiride ahlakî, matematik ve tabiî ilimler gibi kesinlik söz 
konusu olamaz. Çünkü konuları değişkendir bizi insan ile tabiat arasında 
uyuşmazlıklara ve zıtlıklara sevk eder. Taine gibi filozoflar bu ihtilafı 
önemsizleştirmeye çalışmışlar ise de başarılı olamamışlardır (s.72-74).  

Taine felsefî görüşü ve fikrî eğilimleri ile değişmesi mümkün olmayan bir tür 
eleştiri yöntemini benimsemiştir. Tabiat kanunları basittir fakat insan öyle değildir. 
Bazı sanatkârların yapısını izah etmek için “meleke-i gâlibe” ilkesi Taine’e hayli 
yardım etmişse de bazılarını da nakıs ve kırpık bir surette müşahedeye sevk etmiştir. 
Tamamıyla olmasa da Taine’in bilimsel kimliği yaratılışındaki sanatkârlığı zapt 
etmiştir. Sanatkâr ve eleştirmen kimliğiyle Taineimprestyonisttir. Her ne kadar eleştiri 
yöntemi kesin olmasa da son derece tesirli ve önemlidir. Edebiyat üzerindeki etkilerini 
ifade etmek için kendisinin natüralizmin filozofu olduğunu kaydetmek yeterlidir (74-
76).    

Ahmed Şuayb’in Servet-i Fünûndergisinde “Hayat ve Kitaplar” yazı dizisi 
dışında “Esmâr-ı Matbuat” başlıklı bir edebî yazı dizisinde on dört ve bu dizinin 
dışında “Musâhabe-i Edebiyye” sütununda da iki adet edebî makalesi bulunmaktadır. 
“Esmâr-ı Matbuat” başlığı altında ki makalelerinde Emile Faguet (Nu.449, s.103; 
Nu.451, s.134), Bourget, Jules Lemaitre (Nu.460, s.275), Anatole France (Nu.491, 
s.359) gibi Fransız edebiyat eleştirmenlerinin isimlerine rastlanırken HippolyteTaine’e 
bu başlık altında yer verilmemiştir. “Musâhabe-i Edebiyye” başlığı altında Ferdinand 
Brunitière ve Anatole France mukayese edilmiş, nesnel ve öznel eleştiri üzerine 
tartışmalara yer verilmiştir (Nu.455, s.194). 
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B. Hüseyin Cahit Yalçın 

Servet-i Fünûn sanatkârlarının velut isimlerinden olan Hüseyin Cahit’in imzası 
ilk defa 325 numaralı dergide görülür.  Hüseyin Cahit Yalçın Servet-i 
Fünûndergisinde “Hayât-ı Matbûât”, “Hikmet-i Bedâyi”, “Musâhabe-i Edebiyye”, 
“Nümûne-i Tenkîd” ve “Romanlara Dair” başlıklı yazı dizilerinde edebiyat eleştirisine 
dair görüşlerini kaleme almıştır.  

On altı makalelik “Hikmet-i BedâiyeDâir” yazı dizisinde yazarın 
HippolyteTaine’ e yakın ve ondan iktibas edilen görüşlerine tesadüf edilir. Hikmet-i 
Bedâyi ifadesini, estetik kelimesinin karşılığı olarak kullanan yazar, (Nu. 371, s.103) 
bu tercümenin de tam olarak doğru olmadığından bahisle güzellik kavramı etrafındaki 
farklı düşüncelere yer verir. Güzellik üzerine ilk nazariyeyi tesis eden Felatun 
güzelliğe ilahi bir sıfat isnat eder. Tek ve genel olduğunu, her yerde, her zamanda, her 
ırk için eşit bulunduğunu söylerken Hüseyin Cahit, Taine’in yaklaşımıyla bunu 
reddeder: Sanat tarihi Felatun’un söylediğinin aksini ispat eder. Güzellik zamana, 
mekâna, ırka göre değişir,  (Nu.371, s.103) der.  

Estetik, ilm-i hüsndür ve bunun konusu da sanat ve sanat eseridir. İlm-i hüsnde 
takip edilcek iki yol vardır. Birincisi akıl ve mantık ki “güzel” fikrinin ne olduğunu 
tayinden başlayarak buna göre bir takım kurallar koyar. Geçmişten günümüze dek 
güzellik kavramının henüz tarif edilememiş olduğuna bakılınca bu yolun çıkmaz bir 
yol olduğu anlaşılır. İkinci yol ise tecrübî ve tarihîdir. Sanat eserlerini inceleyerek 
bundan eleştiri ve zevk hakkında genel kurallar çıkarmaya çalışır. Bu yöntemin 
kurucusu ise HippolyteTaine’dir. Bu üstat tabii ilimlerin esaslarını, dikkat ve özenini, 
takip ettikleri yöntemi ahlakî ilimlere uygulayarak kendi zamanına kadar bir esas 
metin üzerine kurulamayan ahlakî ilimlere güç vermiş, ciddi bir ilerleme kaydetmiştir. 
Taine sanat tarihini inceleyerek bir takım genel kurallar tespit eder. Bu yeni yöntem 
insanlığın eserlerini ve bilhassa sanat eserlerini bir takım olaylar ve sonuçlar olarak ele 
alarak bunların sebebini bulmağa çalışır. Herkesi kendi mizacına hoş geleni kabulde, 
kendi zevkine uyanı incelemekte serbest bırakır. Taine bu durumu şöyle izah eder: Bir 
sanat eseri kendi kendine sebepsizce meydana gelmez. Mutlaka bir bütünün parçasıdır. 
İşte sanat eserini anlamak için bu bütünü incelemek gerekir. Sanat eserinin dâhil 
olduğu ve bağlı bulunduğu bütün üç türlüdür: Birincisi sanatkârın bütün eserlerinin 
oluşturduğu birliktir. Bir sanatkârın bütün eserleri arasında bir babanın evlatları 
arasında olan benzerlik vardır. Her sanatkârın kendine has bir üslubu olur ki bu bütün 
eserlerinde görülür. Hatta bir üstadın imzasız bir eseri görülse sahibini tahminde 
zorluk çekilmez. Demek oluyor ki bir sanat eseri soyut olmayıp kendini meydana 
getiren sanatkârın diğer eserlerinin bir parçasıdır. Bu eserler ise yalnız başına var 
olmayıp aynı zamanda aynı düşüncede aynı ülkede yaşayan bir takım sanatkârlarla ve 
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onların eserleriyle çevrilidir. İşte bu da ikinci bütünü oluşturur. Örneğin İngiliz 
edebiyat tarihinde Shakspeare’i tanımak demek o devrin tiyatrosunu tanımak 
demektir. Taine’in üçüncü ilkesi ise aynı fikir ve edebî akıma mensup sanatkârları 
kuşatan halktır. Halk için fikirler ve adetler hangi merkezde ise sanatkârlar için de 
öyledir. Sanatkârların asıl büyüklüğü arasında yaşadıkları halk ile kendi aralarında 
kurdukları ahenkten gelir. Bir sanat eserini ve sanatkârı anlamak için birlikte 
yaşadıkları halkın fikirlerini ve ahlakını bilmek gerekir. Taine’in görüşlerini böylece 
özetleyen Hüseyin Cahit, bundan sonra yazılacak hikmet-i bedâyi bahislerinin de 
genel olarak Taine’in felsefî görüşüne dayanacağını kaydeder (Nu.371, s.103-106).  

Hüseyin Cahit düşünce eserlerini incelerken bunların yetiştikleri zaman ve 
mekânı dikkate almanın öneminin ancak XIX. yüzyılda bilimsel gelişmelere binaen 
HippolyteTaine’in marifetiyle kavrandığını ifade eder. Taine’ e göre düşünce eserleri 
de tabiat varlıkları gibi ancak muhitleri ile izah edilebilir. Eskiden insanlara ait eserler 
bilhassa sanat eserleri bir tesadüf eseri olarak meydana geliyor zannedilirdi. Taine bu 
anlayışı sanat eserlerini incelerken tabiat kanunlarını kendine örnek alan inceleme 
yöntemiyle değiştirmiş oluyor (nr. 372, s.118). Hüseyin Cahit Yalçın’ın on altı 
makalelik bu yazı dizisinde, ilk iki makalede gösterildiği üzere, HippolyteTaine’in 
estetik anlayışı ve eleştiri yöntemi detaylıca açıklanmış ve örneklendirilmiştir. Bu 
makalelerde kimi zaman HippolyteTaine’in eserlerine dipnot verilir (Nu. 373, s.132; 
Nu.378, s.215; Nu.380, s.250; Nu.382, s.383; Nu.385, s.331; Nu.386, s.245). İlk altı 
makalede Taine’in görüşleri ana hatlarıyla anlatıldıktan sonra müteakip makalelerde 
bu görüşlerin temellendirildiği ve örneklendirildiği görülür.  

Dört makalelik “Hayât-ı Matbûat” yazı dizisinin birinci (Nu.530, s.156-158), 
üçüncü (Nu.532, s.178-185) ve dördüncü (Nu.533, s. 205-206 ) makaleleri Hüseyin 
Cahit ve Ali Ekrem-Ahmet Reşit Rey arasında eleştiri üzerine yapılmış tartışmalara 
aittir.  Hüseyin Cahit, Malumat gazetesi yazarlarının eleştiri için “bir mantıkî 
muhakeme silsilesi” tanımlamasına ve şairin görevi açıklamasına itiraz eder. Ahmet 
Reşit ve Ali Ekrem eğer HippolyteTaine’in sanat felsefesini kabul ediyorlar ise, 
eleştirmenin görevinin hüküm vermek olmadığını biliyor olmaları gerekir. Taine bu 
iddianın aksi yönünde açıklamalar yapmıştır. Taine’in kudret ve dehasının meftunu 
olan Hüseyin Cahit bu meftuniyetinin ilim ve hakikate olan bağlılığının önüne 
geçemeyeceğini ifade eder. Bu nedenledir ki Taine’in felsefe-i bedâyisi Ali Ekrem’in 
zannettiği gibi felsefe-i âlemin zübde-i beyânı değildir. Ahmet Reşit’in inandığı gibi 
de Taine eleştiri için değişmez bir ölçü ortaya koyamamıştır (Nu.530, s.156-157). 

 “Musâhabe-i Edebiyye” başlığı altında Hüseyin Cahit Yalçın’ın on altı 
makalesi vardır. Edebiyat ve coğrafya arasındaki ilişki üzerine yazan Hüseyin Cahit, 
iklimin insanları ve edebiyatı etkilediğini ifade eder. HippolyteTaine’in La Fontaine’in 
mizacını ve eserlerini inceleyen eseri de bu iddia ile başlar. Taine’in eserinden uzunca 
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bir alıntı yapan yazar, Taine’in ifadelerinin iklim ve eser arasındaki ilişkinin 
derecesini ortaya koyduğunu kaydeder (Nu.519, s.289). Bu başlık altında Hüseyin 
Cahit’in aynı zamanda “Edebiyat ve Mizac-ı Üdeba”, “Ulum ve Fünûnun Edebiyata 
Tesiri”, “Ulum ve Fünûnun Şiire Tesiri”, “Edebiyatın Ulum ve Fünûna Tesiri”, 
“Edebiyat ve Musiki” isimli Fransızcadan çeviri makaleleri mevcuttur.   

“Nümûne-i Tenkîd” yazı dizisinde ise Hüseyin Cahit Yalçın’ın Balzac’ı konu 
edinen altı çeviri makalesi mevcuttur. Malumat yazarı Ali Ekrem ve Ahmet Reşit’in 
edebî eleştiri görüşlerinin yanlışlıklarını “Hayat-ı Matbuat” yazı dizisindeki makaleleri 
ile açıklayan yazar, bu başlık altında Balzac temalı eleştiri örneğiyle, edebî eleştirinin 
nasıl olması gerektiğini göstereceğini ifade eder. HippolyteTaine’in eserlerinden 
seçilip çevrilen bu makaleler sayesinde, Ahmet Reşit ve Ali Ekrem’in Taine’in sanat 
felsefesine dayandırmağa çalıştıkları iddialarının aslında Taine’in görüşleriyle alakalı 
olmadığı gösterilecektir. TaineBalzac’ı altı kısımda incelemiştir. Birincisinde hayat ve 
tabiatından, ikincisinde düşünce tarzından, üçüncüsünde üslubundan, dördüncüsünde 
icat ettiği hayal âleminden, beşincisinde önemli şahıs ve vakalardan, altıncısında ise 
felsefesinden bahsetmiştir  (Nu.533-N.538). 

     “Romanlara Dair” başlığı altında ise yazarın üç makalesine tesadüf edilir. 
Edebiyatın sanatın şubelerinden birisi olduğunu ifade eden Hüseyin Cahit, neyin 
roman sayılıp sayılamayacağı konusunda ise en iyi hocanın Taine olduğunu söyler. Bu 
büyük eleştirmenin Sanat Felsefesi adlı eserinde bu konuya netlik kazandırır. Edebiyat 
ile resim ve heykeltıraş arasında taklit sanatlar olmaları açısından ortak bir nokta 
vardır. Heykeller toplumun içinde öne çıkmış kişileri taklit eder. Bir ressam resmini 
çizerken modelini daima gözünün önünde tutar. Roman da doğal faciaları gerçek 
eylemleri göstermek ve bunları mümkün olduğu kadar gerçekçi ve açıkça bir fikir 
çıkarmak için yazılır (Nu.347, s.135-136).   

C. Mehmet Rauf 

Mehmet Rauf’un Servet-i Fünûn dergisinde “Musâhabe-i Edebiyye” başlığı 
altında üç, “Tekâmül-i Tenkîd” başlığı altında on iki ve “Tedkîkat-ı Edebiyye” başlığı 
altında ise yirmi beş edebî makalesi mevcuttur.  

“Tekâmül-i Tenkîd” başlığı altında birbirini takip eden beş makaleden ibaret 
olan altı numaralı yazı tamamıyla HippolyteTaine’e ayrılmıştır. Mehmet Rauf 
HippolyteTaine’nin üstadı Sante-Beuve’ün aksi yönünde bir eleştiri yaklaşımına sahip 
olduğunu ifade ettikten sonra, Taine’in edebî eleştiride tabiat ilimlerine verdiği önemi 
izah eder. Paul Bourget’ninEssais de Psychologie Contemporain adlı eserinden alıntı 
yapmak suretiyle kendisine bir dayanak noktası bulan Mehmet Rauf için Taine bir 
eleştirmen olmaktan ziyade felsefe ile meşgul olmuş bir hâkimdir. Taine, ele aldığı 
meseleleri basitleştirirken konu edindiği kişiler ise onun için iddialarını ispat etmek 
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adına kullanılan birer vasıtadır. Gerek eleştiri ve tarihe dair eserleri gerekse de diğer 
bütün eserleri aslında onun felsefesine hizmet etmek için kaleme alınmışlardır. Onun 
için edebiyat ve eleştiriden maksat felsefedir. Taine’in eleştiri yöntemini iyice 
anlamak için onun felsefesinin esaslarını da bilmek gerekir. TaineSpinoza, Condillac, 
StuartMill, Darwin ve Spencer gibi meşhur filozofların etkisi altındadır ve bu 
felsefeye de determinizm denmektedir  (Nu.381, s.269-270). 

Fransız eleştirmen edebiyatı bir olaylar bütünü olarak görmüş, yöntemini 
maneviyata uygulayarak eleştirisini güçlendirmeye çalışmıştır. Edebiyat bir psikoloji 
bilimidir, eleştirmen ise bu bilimle meşgul olur. Bu görüşüyle HippolyteTaine, Sainte-
Beuve’ün takipçisidir. Onun felsefedeki bütün gayreti psikolojiyi bir bilim 
mertebesine çıkarmaktır (Nu.384, s.310-314).  Taine’in edebî eserde bir takım 
kıymetler arayıp bulması, edebiyatı tarih için bir belge niteliğinde kullanması onun 
tarihçi yönünün sonucudur. Onun görüşüne göre edebiyat eserleri sayesinde önceki 
yüzyıllardaki insanların nasıl düşündüklerini ve hissettiklerini anlamak mümkündür. 
Bu nedenledir ki bir devri anlamak için en iyi vasıtalar edebiyat ve sanat eserleridir 
(Nu. 386, s.339-342).   

Mehmet Rauf “Musâhabe-i Edebiyye” sütununda Ahmet Reşit ile Hüsayin 
Cahit’in edebî tartışmasına değindiği yazısında, Taine’inShakespeare’a dair 
incelemesini de konu edinir. Eserin baştan aşağı açıklamalarla dolu olmasını yararlı 
bulmayan Mehmet Rauf, Fransız eleştirmenin bir eleştirmenden ziyade teşrihçi gibi 
hareket ettiğini ifade eder. Onun eserin neresini tasvip edip neresini etmediğinin 
anlaşılamadığını kaydeden Mehmet Rauf, bu kusurun eleştirmenin yalnızca bu 
eseriyle kaim olmadığını Taine’in hiçbir eserinde kurallar üzerine kurulu bir 
eleştirisinin mevcut olmadığını ekler (Nu.531, s.171-175).   

SONUÇ 

Hippolyte Taine ve eleştiri yöntemini konu edinen bu çalışma Servet-i 
Fünûndergisi merkezli bir incelemenin sonucudur. Henüz Servet-i Fünûnedebî 
topluluğu oluşmadan önce de Batılı eleştiri anlayışına dair dikkatlerin varlığı tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda Ara Nesil sanatkârlarının edebî eleştiri ve edebiyat 
eleştirmenlerine dair tespitleri önemlidir. Ali Kemal ve Manastırlı Mehmed Rifat gibi 
isimler Batılı eleştiri anlayışı sınırlarında kabul edilebilecek açıklamalarda 
bulunmuşlardır. Hippolyte Taine’e ait ilk yazı ise Hasan Tahsin’in kaleminden Maarif 
mecmuasında görülür. Bu tespitler ışığından Batılı edebiyat eleştirisine ve özelde 
Hippolyte Taine’e dair dikkatlerin ilk örnekleri Ara Nesil sanatkârları arasında 
görülmüş olur.  

Servet-i Fünûn nesline gelindiğindeyse Ahmed Şuayb başta olmak üzere 
Hüseyin Cahid Yalçın ve Mehmed Rauf gibi isimler bizzat Fransız eleştirmenin 
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eleştiri yöntemini konu edinirler.  Ahmed Şuayb, Taine’in “ırk-çevre-an” nazariyesi 
üzerine eleştirel bir inceleme yapmıştır. Hemfikir olmadığı yönleri ikmal etmek üzere 
açıklamalarda bulunmuştur. Mehmet Rauf da Ahmed Şuayb kadar olmasa da Taine’in 
eleştiri yönteminin eksikliklerini dile getirmiştir. HippolyeTaine’i bir eleştirmenden 
ziyade felsefeci olarak ele almış ve yönteminin belirsizlikleri üzerine vurgu yapmıştır. 
Hüseyin Cahit Yalçın’ın makalelerine bakıldığında, bu yazıların daha çok tanıtıcı 
mahiyette yazılar olduğu görülür. Hüseyin Cahit Yalçın, Taine’in görüşlerini o denli 
benimsemiş görünür ki Ali Ekrem ve Ahmet Reşit Rey ile giriştiği kalem kavgasının 
esas amacı da yine Taine’in eleştiri yöntemini hakkıyla tanıtmaktır. Malumat 
yazarlarıyla girişilen kalem kavgası Hüseyin Cahit tarafından teorik olduğu kadar 
uygulamalı örneklerle de desteklenmiştir. Hüseyin Cahit’ten sonra Servet-i Fünûn 
dergisindeTaine’den çeviri yapan isim Cevad’tır. Beş makalelik yazı dizisi ile 
Taine’inDe L’Intelligence adlı eserinin “Zekâya Dair” ismiyle tanıtıcı bir çevirisinin 
yapıldığı görülür. 

Elde edilen veriler ışığında Fransız eleştirmen HippolyteTaine’in Türk edebiyatı 
tarihinde erken zamanlardan itibaren tanındığı, yönteminin eleştirel makaleler ile 
incelendiği ve hatta kalem tartışmalarına konu edildiği görülmüştür.       
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ÖZET 

En büyük umutların, özlemlerin ve arzuların gerçekleştiği mekân olan ütopya, insanın mevcut 
toplumsal koşullara karşı duyduğu hoşnutsuzluğun ideal toplum düzeniyle giderildiği alternatif 
dünyadır. Ütopyalar kurgusal alternatif mekânla mevcut düzeni eleştirip ideal olanı okuyucuya 
sunarlar. Daha iyi bir yaşama duyulan arzunun ifadesi olarak toplumsal kriz dönemlerinde 
ortaya çıkan eserlerdir. Ütopyanın edebi bir tür olarak gelişimi ve alt türlere ayrılması da 
tarihsel ve toplumsal değişimlerle koşut olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmada incelenen 
BegumRokeyaSakhawatHossain’inBengal’de yayımlananSultana’nın Rüyası (1905) ütopyası 
ve İsmail Gaspıralı’nın Kırım’da yayımlanan Kadınlar Ülkesi (1890)distopyası yazıldıkları 
çağa ait krizlerin birer ürünüdür. İki kısa öyküde de Kadınlar Ülkesi adı verilen, kadınların 
erkeklerle rolleri değişerek hüküm sürdükleri ülkelerle, dönemin İslam dünyasında yaşayan, 
hareme kapatılan kadınının aşağı konumu eleştirilmektedir. Biri 19. yüzyılın sonunda 
Müslüman bir erkek yazarın gözüyle, ötekisi ise 20. yüzyılın başında Müslüman bir kadın 
yazarın gözüyle yazılan aynı addaki bu iki kurgusal ülkeyi karşılaştırmak, Müslüman 
toplumlardaki kadın sorununa olan farklı yaklaşımları gözler önüne serecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ütopya, distopya, feminizm, eleştiri, yabancılaştırma. 

JOURNEY TO THE UTOPIA REALMS OF THE EAST: BEGUM ROKEYA 
SAKHAWAT HOSSAIN AND ISMAIL GASPIRALI’S LADY LAND 

ABSTRACT 

As a place where the greatest hopes, longings and wishes come true, utopia is an alternative 
world in which dissatisfaction with the current social conditions is eliminated with an ideal 
social order. Criticising the current system with a fictional alternative place, utopias introduce 
the ideal to the reader. They come out during the periods of social crisis as an expression of 
wish for a better life. The evolution of utopia as a genre and its division into subgenres also 
took shape in parallel with the historical and social changes. The works examined in this study, 
Begum Rokeya Sakhawat Hossain’s utopia Sultana’s Dream (1905) published in Bengal and 
İsmail Gaspıralı’s dystopia Kadınlar Ülkesi (1890) published in Kırım, are the outcomes of the 
crisis of the time they were written. In both short stories, with the countries called Lady Land 
where the women rules switching roles with the men, the inferior status of women living in 
Islamic world and kept in Harem is criticised. Comparing these two fictional countries with the 
same name one of which is written through the eyes of a Muslim male writer at the end of the 
19th century and the other through the eyes of a Muslim female writer at the beginning of the 
20th century will show the different approaches to women question in Muslim societies. 

Keywords: Utopia, dystopia, feminism, criticism, alienation. 
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GİRİŞ 

En büyük özlemlerin, arzuların ve umutların gerçekleştiği mekân olanütopya, 
insanın mevcut toplumsal koşullara karşı duyduğu hoşnutsuzluğun ideal bir toplum 
düzeniyle giderildiği alternatif dünyadır. Edebiyatta kurgusal alternatif bir mekânda 
ideal toplum düzenini anlatan eserlere ütopya adının verilmesi yaygın olarak bilindiği 
üzere Thomas More’a dayanır. More, 1516’da yazdığı bu türdeki eserine Yunanca 
“ou” yok ve “eu” iyi kelimelerinin ortak sesi “u” ile yer anlamına gelen “topos”u 
birleştirerek “var olmayan iyi yer” anlamını çağrıştıran ütopya kelimesini ad olarak 
seçer (Canbaz Yumuşak 2012: 48). Ütopyanın“iyi yer” olarak daha iyi bir düzeni 
işaret ederek mevcut düzeni eleştirirkendaha iyi bir düzenin olduğu mekânı “var 
olmayan yer” olarak göstermesiCalinescu’nun sözleriyle,“mevcut dünyanın 
kusurluluğuna karşı radikal bir sabırsızlıktan kaynaklanır ve elde etmesi ne kadar zor 
olursa olsun, kusursuzluğun bir toplumsal varlık olan insan için erişilmez olduğunu 
öne sürer” (2013: 69).  

Ütopyanın farklı düşünürler tarafından yapılan birçok tanımı olmasına karşın, 
tüm ütopyalarda ortak olan birtakım genel özellikler bulunmaktadır. Ütopyalar 
genellikle toplumların kriz dönemlerinde ortaya çıkan eserlerdir. Bu doğrultuda 
toplumlara yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu göstererek içinde bulunulan kriz 
dönemini eleştirirler. Ütopyalarda alternatif mutlu ve umutlu bir dünya kurgusu vardır. 
Bu dünya mevcut düzeni parçalayan ve aşan bir potansiyele sahiptir. Alternatif dünya 
düzeni üzerinden mevcut düzenin eleştirisi yapılır. Ayrıca, edebi metinler olarak 
ütopyaların estetik biçimi sadece yazarlarının yaratıcılığını, birikimini, fantezisini ve 
hicvini yansıtmaz; aynı zamanda insana düzen “böyle olabilir” ya da “böyle olmalıdır” 
hissini verir (Usta 2014: 39-40). 

Ütopya, More’un eseriyle edebi bir tür olarak Rönesans’ta doğmuştur; 
“modernitenin doğuşuyla merkeze geçen insanın kendi kurduğu bir mekânda mutlu 
olma arzusunu ve hayalini ifade eder” (Çörekçioğlu 2015: 9). Ütopya, Ortaçağ’da her 
şeyin merkezi olan Tanrı’nın yerini artık insanın almaya başladığı modern çağa geçiş 
döneminde merkezdeki insanın dünyayı kendi perspektifinden yeniden kurgulama 
isteğinin bir ifadesidir. Bu bağlamda Kılıç’ın “Modernite’nin ve insan aklına güvenin 
ürünü olan; seküler bir dünya görüşü üzerine bina edilen; ‘şimdi ve burada’dan farklı 
bir zamanda ve/veya yerde geçen; mevcut düzene açık ya da örtük eleştirel bir bakış 
içeren; ana teması bu düzene alternatif bir ideal toplumu zihinde canlandırmaya 
yetecek kadar ayrıntılandırılmış kurmaca anlatı” (2004: 73) tanımı ütopya için 
oldukça makul bir tanım olarak gözükmektedir.  

Ütopyanın edebi bir tür olarak kabul görmesinin nedeni onun modern çağa geçiş 
aşamasında yaşanan krizlere cevap verme kabiliyetinde yatar. Çörekçioğlu’nun 
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belirttiği gibi “bir metin çağının problemlerine, çelişkilerine, arzu ve özlemlerine, 
korkuları ve kaygılarına bir yanıt oluşturabildiği ölçüde alımlanma imkânına sahip 
olur” (2015: 24). Bu durumu alımlama estetiği kuramcılarından Jauss’ın “beklenti 
ufku” terimi oldukça güzel açıklar: 

Jauss (1982) okurun beklenti ufkunu, “düşünsel beklenti” ve “estetik beklenti“ 
olmak üzere ikiye ayırır. Düşünsel beklenti; edebî eserde canlandırılan olay ya da 
kişilerle kendi hayatı arasında benzerlik kurma; eserin ulaştığı neticeden mutlu olma 
ya da hayal kırıklığı yaşama; sevinme veya üzülme şeklinde ortaya çıkan duygu, 
düşünce ya da davranışları kapsamaktadır. “Estetik beklenti” ise, düşünsel 
beklentinin gelişmiş şeklidir. Adından da anlaşılacağı üzere esere ilişkin estetik 
beklentiler söz konusudur. Yazarın konuyu nasıl ele aldığı, karakterlerin yansıtılma 
biçimleri, kurgu ve konunun ortaya konuluş biçimi bu aşamanın beklentileridir (Jauss 
1982: 168’den aktaran; Tüzel-Kurudayıoğlu, 2013: 106). 

Ütopya da içinde yaşanılan çağdaki okurun çağın gereklilikleriyle koşut gelişen 
düşünsel ve estetik beklentilerini karşılayabildiği için edebi bir tür olarak kabul 
görmüştür. Değişen zamanla birlikte türde gerçekleşen değişimler de bununla 
ilintilidir. Bu doğrultuda,iki büyük Dünya Savaşının yaşandığı, totaliter rejimlerin 
ortaya çıktığı, insanlığın tüm inançlarının sarsılıp, karamsarlığa sürüklendiği 20. 
yüzyılın ilk yarısında ütopyanın ideallerini eleştiren anti-ütopya ve toplumu 
gelecekteki tehlikelere karşı uyaran distopya türleri ütopyanın alt türleri olarak ortaya 
çıkmıştır. İki bloklu dünya düzeninde etnik, dinsel ve cinsel özgürlük taleplerinin 
yükseldiği, postmodernizm adı verilen modernite eleştirisinin filizlendiği 1970’lerde 
ise eleştirel ütopya türü ortaya çıkmıştır. Eleştirel ütopyada,ütopyanın totaliter bir 
topluma dönüşme riski ve bir kişinin ütopyasının bir başkasının distopyası olma 
ihtimali göz önüne alınmış, ütopya ve distopyanın ana stratejileri sentezlenmiştir 
(Çörekçioğlu2015: 26-31). 1980 sonrasına gelindiğinde, ütopyayı değersizleştiren 
neo-liberal söylemlere karşı eleştirel distopyatürü ortaya çıkmıştır. Eleştirel distopya, 
açık uçlu sonlarla ütopyacı umudu diri tutarak, tarihsel koşulların getirdiği distopyacı 
bir eğilim olan anti-ütopyacı (ütopya karşıtı) sonları reddetmiştir (Moylan2000: 189). 
Bu bağlamda ütopyanın bir edebi tür olarak doğuşu ve alt türlere ayrılması, çağların 
değişen düşünce iklimiyle birlikte değişen beklenti ufkuna koşut bir çizgide 
ilerlemiştir.  

Mevcut düzenin aksaklıklarının olmadığı ideal bir toplum düzeni kurgulayan 
ütopyalar, içeriksel olarak da farklı türlere ayrılabilirler; “‘ideal’ e nasıl 
ulaşılabileceğine, ideal toplumda baskın rolü üstlenenin ne olduğuna, ütopyanın 
oluşumunda veya işlevinde ekili olan şeyin ne olduğuna göre onlar, bilimsel-
teknolojik, ekonomik, dini, siyasi vb. temelli ütopyalar; ‘ideal’ olanın ya da ‘ideallik’ 
te payı olan şeye göre de eşitlikçi, hiyerarşik, ortaklaşacı, kapitalist, totaliter, 
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anarşist, erkek egemen, feminist ütopyalar vb. gibi türlere ayrılabilirler” (Omay 
2009: 12). Bu çalışmada incelenecek olan Begüm Rokeya Sakhawat Hossain’in 1905 
yılında Bengal’de yayımlanan Sultana’nın Rüyasıadlı ütopyası ve İsmail Gaspıralı’nın 
1890 yılında Kırım’da yayımlanan Kadınlar Ülkesi adlı distopyası, kadınların 
erkeklerle rolleri değişerek kurdukları ve egemen konumda bulundukları Kadınlar 
Ülkesiyleİslam dünyasında kadının erkek karşısındaki aşağı konumunu eleştiren 
eserler olarak feminist ütopya ve distopya türüne dâhil edilebilirler. Birbirine uzak 
ikiülkede birbirine yakın yıllarda yazılan bu iki öykünün birinde Müslüman bir kadın 
yazarın gözüyle, diğerinde ise Müslüman bir erkek yazarın gözüyle kurgulanan iki 
farklı Kadınlar Ülkesini karşılaştırmak, 19. Yüzyılın sonu ve 20. Yüzyılın başında 
Müslüman toplumlardaki kadın sorununa olan farklı yaklaşımları görmemizi 
sağlayacaktır. 

1. SULTANA’NIN RÜYASI 

Ütopyanın edebi bir tür olarak Doğu toplumlarında bulunup bulunmadığı 
tartışılagelen konulardan biri olmuştur. Moylan, ütopyacı arzu ve umudun tüm dünya 
kültürlerinde görülebileceğini, ancak bunun bir tür olarak cisimleşmesinin Batı’ya 
özgü olduğunu düşünmektedir (1986: 2). Oskay ise Doğu toplumlarında ütopik 
düşüncenin olmadığını, yitirilmiş eski günlere dönmeyi vadeden “regressive” ve 
“moralist” eserlerin olduğunu öne sürmektedir (1993: 8). Edward Said’e göre 
Müslümanlar Hz. Peygamberin eksiksiz bir dünya görüşü sunduğunu düşünmekte ve 
bu yüzden metinlerinde dünyayı değiştiren değil, süsleyen yaklaşımlar sergilemektedir 
(Yavuz: 124). Ne var ki, bu çalışmada incelenecek olan Doğu toplumlarından iki 
Müslüman yazara ait ütopik ve distopik öyküler söz konusu savların tam aksini 
göstermektedir. İki yazar da öykülerinde içinde yaşadıkları, kadınların ezildiği 
Müslüman toplumları eleştirmiş,mevcut düzenin radikal değişikliklere ihtiyacı 
olduğunu göstermeyi amaçlamışlardır.   

Sultana’nın Rüyası adlı ütopik öykünün yazarı Begum Rokeya Sakhawat 
Hossain 20. Yüzyılın başlarında o zamanlar İngiliz sömürgesi olan Hindistan, 
Bengal’dekadın hakları için mücadele etmiş Müslüman yazar, eğitimci ve aktivisttir. 
Müslümanlar, Hindu ve Brahmanlar arasında yaygın olan harem sistemine, çocuk 
yaşlarda yapılan evliliklere, kadınların okula gönderilmemesine karşı mücadele etmiş, 
özellikle kadınların eğitimi konusunda büyük çaba harcamıştır. 1909 yılında, hayatı 
boyunca ona destek olan ve onu yazmaya teşvik eden eşi Syed’in ölümünden sonra, 
onun bağışladığı parayla anısına Bhagalpur’da Sakhawat Memorial Kız okulunu 
açmıştır. 1911 yılında taşındığı Kalküta’da tekrar açtığı okula Müslüman aileleri kapı 
kapı dolaşıp, kızlarını okula göndermeye ikna ederek öğrenci toplamıştır (Rokeya 
Sakhawat Hossain 2007: 3-12).  
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Rokeya Sakhawat Hossain’in ütopyasını yazdığı yıllarda, Bengal’de reform 
hareketleri baş göstermekte, kadınların eğitimi üzerine tartışmalar yürütülmekteydi. 
Müslüman ve Hindu reformistler kadınlar eğitilmeli mi, eğitilmemeli mi, 
eğitileceklerse ne ölçüde eğitilmeliler gibi soruları tartışmaktaydı. Hindu ve 
Müslüman reformistler eğitimle kadınların daha iyi birer eş ve anne olacaklarını 
düşünüyorlardı.O dönemlerde seçkin Müslüman aileler kadınların örgün eğitim için 
evden çıkmalarını istemiyor, “zenana” adı verilen evi içi eğitimle eğitim almalarını 
sağlıyorlardı. Hossain’in kendisi ve ablası da böyle bir ailede yetişmiş ve evde eğitim 
görmüşlerdi. Ağabeyi, Hossain’in eğitimine oldukça destek olmuş, ona İngilizce ve 
bilimsel sorgulamayı öğretmişti. Evlendikten sonra eşi de onun eğitimine aynı şekilde 
büyük destek vermişti (Chakrabarty 2014: 34-35). İşte Sultana’nın Rüyası adlı 
feminist ütopya, böyle bir kriz ortamının ürünü olmuştur.  

Sultana’nın Rüyası adından da anlaşılacağı üzere rüya formunda yazılmış bir 
ütopyadır. 1905 yılında TheIndianLadies’ Magazine’de İngilizce olarak 
yayımlanmıştır. “Geleceğe dair toplumsal düşlerin rüya olarak tasarlanması, geçmişi 
çok eskilere dayanan bir gelenektir ki, bu geleneğe bütün uygarlık ve kültür 
çevrelerinde rastlanmaktadır” (Usta 2014: 67). Bu geleneğe Türk edebiyatının ilk 
ütopyalarında, Ziya Paşa’nın ve Namık Kemal’in siyasi rüyalarında da rastlanır. V. 
Şestakov, Rus edebiyatında da görülen bu eğilimin nedeninin ütopik eserlerin çok uç 
sosyal problemlere değinmesi ve bu yüzden yöneticiler tarafından tehlikeli görülmesi 
olduğunu düşünmektedir (Canbaz Yumuşak 2012: 55). Hossain’in hangi sebeple 
ütopyasını bu formda tasarladığı bilinmese de ütopyasında geleneksel ütopya 
yazımının temel stratejilerini kullandığı aşikârdır.  

Geleneksel ütopyalardaki bir rehber eşliğinde alternatif mekânayolculuk, bu 
ülkenin ziyaretçiye rehber tarafından tanıtılması, ülkedeki siyasal, toplumsal ve 
ekonomik düzenin rehber ve yolcu arasında geçen diyaloglarla okuyucuya aktarılması 
Sultana’nın Rüyası’nda da gerçekleşmektedir. Sultana sonradan rüya olduğunu 
anladığı bu yolculuğa başta Rahibe Sara zannettiği (sonradan o olmadığını anladığı) 
kişinin rehberliğinde çıkar. Ütopyalardaki bu tür yolculuklar ütopyanın temel stratejisi 
olan yabancılaştırmanın gerçekleştirilmesine hizmet etmektedir; “yabancılaştırma 
stratejisi eleştiri işlevinin temel aracını oluşturur ve metnin alternatif mekân 
kurgusuyla uygulanır. Bu kurgu vasıtasıyla ütopya, okuyucusunu, içinde yaşadığı 
koşullara yabancılaştırmayı ve bu yabancılaştırmanın yarattığı mesafeyle onu eleştirel 
bir pozisyona yöneltmeyi amaçlar” (Çörekçioğlu 2015: 74-75).  

Sultana’nın Rüyası’nda, Sultana’nın ziyaret ettiği mekândaki toplum düzeninde 
kadın ve erkeklerin tüm rolleriyer değiştirmiştir. Burada,TemizarabacıYıldırmaz’ın da 
belirttiği gibi, mevcut toplum düzeninde var olan durum tersine çevrilerek okuyucu bu 
düzene yabancılaştırılmış ve böylece eleştirel bir mesafe kazandırılarak zihniyet 
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değişimi yaratılmaya çalışılmıştır (RokeyaSakhawatHossain 2007: 9-10). Kadınların 
hayatın her alanında aktif rol aldığı Kadınlar Ülkesinde erkekler eski ismiyle hareme, 
yeni ismiyle selamlığakapatılmış, sadece ev işleri ve çocuk bakımı gibi işlerle 
uğraşmaktadırlar. Bir zamanlar kadınları tahakküm altına alan erkekler, şimdi kadınlar 
tarafından tahakküm altına alınmış, tüm sosyal alanlardan çekilmişlerdir. Böylelikle 
eskiden ataerkil olan toplum, anaerkil bir topluma dönüşmüştür. Bu tersine dönme, 
akla cinsiyet rollerinin toplum tarafından dayatılan yapay roller olduğu görüşünü 
getirmektedir. Nitekim kurulan yeni düzende erkekler kadınların önceden yaptıkları 
işleri yapabilmektedir. Bu anlamda metin, okuyucuya cinsiyet rollerinin ne kadar 
kaygan bir zeminde inşa edilmiş olduğunu göstermektedir.  

“Günaydın” diyerek selamlar Sultana’yı, onun Rahibe Sara zannettiği ve onu 
Kadınlar Ülkesine götürecek olan rehber. Oysaki Sultana yıldızlı gökyüzünü 
gördüğünü hatırlamaktadır. Buradaki “günaydın” Kadınlar Ülkesine doğru yolculuğa 
çıkacak olan Sultana’nın ruhsal uyanışını ve aydınlanmasını müjdelemektedir. 
Nitekim rehberle birlikte dışarıya çıkıp yürümeye başladıklarında pırıl pırıl bir sabah 
olduğunu fark eder. Bu aydınlığa kavuşma, erkeklerin kadınları katı kurallarla adeta 
içine hapsettikleri evden gece olduğunu bildiği halde çıkarak kuralları yıkmasıyla 
başlar. Buna ek olarak, Sultana’nınrehberi Rahibe Sara zannetmesi, Hindistan’daki 
misyoner okullarının Hindistan’a modern etkilerin girmesindeki rolünü akla 
getirmekte ve rahibenin Sultana’nın aydınlanma yolculuğuna rehberlik eden kişi 
olarak görülmesinin yazar tarafından yapılan rastlantısal bir seçim olmadığını 
düşündürmektedir.  

Sultana’nın götürüldüğü Kadınlar Ülkesi günahtan ve kötülükten arınmış, 
erdemin hüküm sürdüğü bir yerdir. Bütün kötülükler erkeklere atfedilmektedir. 
Erkekler selamlığa kapatıldığından beri suç ve günah ortadan kalkmıştır. Ülkede 
kadınlar zekâları ve bilimin gücü sayesinde erkekleri tahakküm altına aldıktan sonra 
bilimin tüm sorunlara çare bulduğu adeta cennet bahçesi gibi bir ülkede yaşamakta, 
günde iki saat çalışmaktadırlar. Elektrik gücüyle çalışan hava araçları, elektrik gücüyle 
sürülen tarlalar, atmosferden su çeken su balonları, güneş ısısını toplayan sistem ile 
ülkedeki altyapısal sorunlara çare bulunmuş ve botaniğe meraklı Kraliçe sayesinde 
ülke çiçek bahçesine dönmüştür. Bulaşıcı hastalıklar ve kazalar hariç genç yaşta 
ölümler görülmemektedir. Doğruluk ve sevgi üzerine kurulu bir dine sahip olunmuş, 
erkek egemen Müslüman toplumda birinci dereceden erkek kuzenlerle bile görüşmeye 
izin verilmezken, bu dinde uzaktan akraba bile kardeş gibi kabul edilmiştir. Tüm 
bunlar yabancılaştırma etkisini gerçekleştirmek kurgulanan metnin dışsal söylemini 
oluşturmaktadır; “bu söylem okuyucuya ve okuyucunun içinde yer aldığı mevcut 
düzene yani var olan toplumun söylemine seslenir” (Çörekçioğlu 2015: 87). Metinde 
Begum Rokeya Sakhawat Hossain,Kadınlar Ülkesiyle Müslüman erkek egemen 
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söylemekadın-erkek eşitliğine dayananbir düzenle değil, daha özgür bir din anlayışına 
sahip anaerkilbir düzenle karşı söylem oluşturmuş, bağnaz ataerkil düzenin karşısına 
seküler anaerkil düzeni koymuştur. Bu bağlamda geleneksel ütopyalardaki eşitlik 
söylemi bu metnin söyleminde bulunmaz; çünkü metnin esas derdi özgürlüktür. Metne 
göre kadınların özgür olduğu mükemmel dünya ancak bilimin rehberliğinde,dini 
baskının olmadığı,anaerkil bir toplum düzeniyle mümkün olacaktır.  

Ütopyada yabancılaştırma etkisini gerçekleştirmek için alternatif toplum ve bu 
toplumun olduğu mekâna ziyaretinin yanı sıra bir de ziyaretçinin dünyası ile 
ütopyalıların dünyası arasında gerçekleşen ideolojik bir çekişme kurgulanır 
(Çörekçioğlu 2015: 86). Sultana’nın rehbere Kadınlar Ülkesindeki düzeni anlatırken 
verdiği tepkiler tam da bu ideolojik çekişmeleri işaret etmektedir. Sultana erkeklerin 
hareme kapatıldıklarını öğrendiğinde bu durum ona çok komik gelir; rehber ona 
kimseye bir zararı dokunmayan kadınların içeriye hapsedilip, erkeklerin başıboş 
bırakılmasının haksızlık olduğunu söylediğinde Sultana: “Niye, doğamız gereği zayıf 
olduğumuz için haremin dışına çıkmamız hiç de güvenli değil” (Rokeya Sakhawat 
Hossain 2007: 18) diyerek cevap verir. Yine, Sultana rehbere kadınların erkekleri nasıl 
yenip de onları hareme kapattıklarını sorup “beyin gücüyle” cevabını aldığında “Ama 
erkeklerin beyinleri bile kadınlarınkinden daha büyük ve ağır, değil mi?” (Rokeya 
Sakhawat Hossain2007: 22) diyerek karşılık verir. Bu ideolojik çekişme “şimdiki anın 
‘tarihsel çekişmelerine’ geri götüren şeydir” (Moylan 1986: 36’dan 
aktaran;Çörekçioğlu2015: 86-87). Sultana’nın cevapları tamamen dönemin erkek 
egemen toplumunda erkeğin kadın üzerindeki tahakkümünü pekiştirmek için 
kullandığı söylemlere gönderme yapmaktadır. Sultana da erkek egemen dünyadan 
gelen bir kadın olarak Kadınlar Ülkesinde karşılaştığı yeni normlar karşısında 
afallamaktadır. 

Geleneksel ütopya metinlerinde yabancılaştırma etkisini yaratmak için dışsal 
söylemin yanı sıra içsel söylembulunur. Hayali toplumun söylemi yanında ikincil 
konumda kalan bu söylem, ziyaretçi ile ona ütopyayı tanıtan rehber arasındaki 
diyaloglardan oluşur (Çörekçioğlu 2015: 87). Yukarıda ideolojik çekişmenin 
gösterildiği rehber ile ziyaretçi arasında geçen diyaloglar içsel söyleme örnektir. Bu 
diyaloglarda Sultana’nın ait olduğu dünyanın normları ile ütopyanın normları arasında 
bir karşıtlık oluşturulur ve öykünün sonunda Sultana ütopyanın normlarını kabul edip 
rüyasını tamamlayarak gerçek dünyaya döner. Böylelikle öykünün başında 
“günaydın” sözcüğüyle müjdelenen ruhsal uyanış ve aydınlanma,ideolojik çekişmeyle 
yaratılan karşıtlıkların ardından gelen uzlaşıyla gerçekleşir. Bu karşıtlıklarla yaratılan 
yabancılaştırma etkisiyle okur eleştirel bir pozisyona yöneltilir. Sonuç olarak 
metindeki dışsal söylem içsel söylemin ayrıntıları ile tamamlanmış olur (Çörekçioğlu 
2015: 87). 
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2. KADINLAR ÜLKESİ 

İsmail Gaspıralı’nın Kadınlar Ülkesi adlı öyküsü 1890 yılında Kırım’da çıkan 
Tercüman gazetesinde 21 bölüm halinde yayımlanan distopik bir öyküdür. Öykünün 
yazarı İsmail Gaspıralı yaşadığı dönemde Rusya-Kırım’da Türklerin aydınlanması ve 
birleşmesi için mücadele etmiş bir Türk aydınıdır. Bu amaçla birçok dergi ve gazete 
yayımlamış, bu dergi ve gazetelerde toplumsal sorunlar, sosyalizm, Türkçülük, 
halkçılık ve aydınlanma gibi konuları işlemiştir. Osmanlı aydını Şinasi’den oldukça 
etkilenmiş, eğitimi, bilimi ve dini bağnazlıktan kurtulmayı uygarlaşmanın en önemli 
adımları olarak görmüştür. Müslüman toplumların aydınlanması için “Usul-i Cedid” 
diye anılan, teori ile pratiğin birleştiği bir eğitim modeli önermiş ve bunu uygulamaya 
koymuştur. Kızların okula gitmesi için tüm gücüyle çaba sarf etmiş, bu uğurda da 
bütün servetini harcamıştır (Usta 2014: 93-96).  

Gaspıralı, kadınların aydınlanmasına ve özgürleşmesine oldukça önem 
vermiştir. Toplumların geriliğinin en açık ifadesinin kadınların içinde bulundukları 
sefil durum olduğunu düşünmüş, kadınların özgürleşmesini Müslüman halkların 
uygarlaşmasının önemli bir parçası olarak görmüştür. Bu yüzden Müslüman halkların 
ve kadınların aydınlanması için bizzat çaba sarf etmiştir. Kızı Şefika’yı başına 
getirdiği Kadınlar Dünyası dergisi bu çabanın en güzel örneğidir (Usta 2014: 96). İşte 
Müslüman toplumlardaki kadınların durumunu sorgulayan Kadınlar Ülkesi 
öyküsü,böyle bir zihniyetin ürünüdür.  

İsmail Gaspıralı’nın Kadınlar Ülkesi Hossain’in Kadınlar Ülkesi gibi bir ütopya 
değil, distopyadır. Distopya kavramının kökü de ütopya kavramının kökü gibi 
Yunancaya uzanır. Yunanca “yer” anlamına gelen “utopos” un önüne İngilizce 
olumsuzluk ön eki olan “- dis” getirilerek, ütopyanın olumlu özelliklerinin yerini 
tamamen olumsuz özelliklere bıraktığıbir mekân tasavvuru ifade edilir. “Negatif 
ütopya, “kakatopya”, “ters ütopya” olarak da adlandırılan distopyalardaki olumsuz, 
korku dolu mekân tasavvuru, toplumları gelecekte onları bekleyen tehlikelere karşı 
uyarır. Ne var ki, bu öyküde distopyanın 20. yüzyıldaki formu aklımıza gelmemelidir. 
20. yüzyılın distopyalarında yabancılaştırma etkisi karakterin kendi iç dünyasına 
yolcuğuyla sağlanırken, Gaspıralı’nın öyküsünde bu etki ütopyadaki gibi farklı bir 
mekâna yapılan yolculukla sağlanır.Yalnız bu yolculuk zorakidir; distopya, Molla 
Abbas ve Fransız arkadaşlarınınSahra Çölü’ndeki yolculukları sırasında Kadınlar 
Ülkesi denilen, daha önceden kötü namını duydukları ülkenin askerlerinin onları esir 
alıp ülkelerine götürmeleriyle başlar. Bu tuzağa onlara ihanet eden rehberleri 
yüzünden düşmüşlerdir. Ütopyadaki rehberin olumlu imgesi böyleliklebu 
distopyadaolumsuza döner. 
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20. yüzyıl distopyalarında karakter içinde yaşadığı topluma yabancılaşıp onu 
sorgulamaya başlar,“yabancılaşmadan direnmeye doğru bir seyir izler” (Çörekçioğlu 
2015: 88). Bu durumda içsel söylem, yani karakter, dışsal söylem olan hayali 
toplumun önüne geçer (Çörekçioğlu 2015: 88). Ancak Gaspıralı’nındistopyasında 
karakterlerin yolculuk yaptıkları ülkede gördükleri sayesinde mevcut düzendeki 
yanlışlıkları anlamaları, ütopyadaki gibi dışsal söylemin içsel söylemin önünde 
olduğunu göstermektedir.  

Kadınlar ülkesi esir düşen karakterler için korku dolu bir ülkedir; çünkü her şey 
tersine dönmüştür. Sultana’nınRüyası’ndaki gibi ülkeyi kadınlar yönetmektedir ve 
erkekler haremdedir. Ancak bu ülkedeki durum Sultana’nın Rüyası’nda olduğu gibi 
erkeklerin hareme kapatılıp zararsız hale getirilmeleri değildir.Gaspıralı’nın Kadınlar 
Ülkesinde önceden beri kadınlar hüküm sürmektedir ve ataerkil düzendeki 
uygulamaların aynısı, cinsiyet rollerinin farklı olduğu bu anaerkil düzende de 
işlemektedir. Haremdeki erkekler Müslüman ülkelerde hareme kapatılan kadınların 
gördüğü aşağı muamelenin aynısını görmektedir. Cinsiyet rollerinin toplum tarafından 
dayatılan roller olduğu ve bunların değişebileceği düşüncesi burada tekrar karşımıza 
çıkmaktadır.  

Gaspıralı’nın Kadınlar Ülkesinde cinsiyet rollerinin değişmesi ve erkeklerin bu 
ülkeye düşmesibir yabancılaştırma stratejisidir. Burada yine farklı bir mekândamevcut 
toplum düzeni tersine çevrilerek okuyucu içinde bulunduğu düzene yabancılaştırılır. 
Böylelikle okuyucunun eleştirel mesafe kazanması amaçlanır. Ancak, her şeyin 
tepetaklak olduğu bu ülke tabi ki de ütopyadaki gibi ideal toplum düzenini temsil 
etmez; o, erkek egemen Müslüman toplumların kendilerine dönüp özeleştiri yapmaları 
için tutulan bir aynadır. İdeal olanı değil, var olanın kötülüğünü gösterip uyarıda 
bulunur, olmaması gereken üzerinden olması gerekeni düşündürür. 

Kadınlar Ülkesi esir edilen erkeklerin hareme alındığı, bunlardan bazılarının 
sevgili edinilip, bazılarınınsa işçi, aşçı, çalgıcı olarak kullanıldığı, sevgili edinilenlerin 
özel olarak beslenip, yarış atı yetiştirilir gibi yetiştirilerek kullanıldıkları yerdir 
(Gaspıralı 2015: 321). Haremdeki erkeklerin yüzleri pudralanır, gözlerine sürme 
çekilir, bıyıkları yağlanır. Erkekler evden çıkmaz, çıktıklarında yüzlerini peçeyle örter, 
kadınların karşısındautangaç ve sıkılgan dururlar. Kadınlarsa sokakta gördükleri 
erkeklere şehvetle gözlerini dikerler. Kadınlar, çocuklarını doğurduktan sonra 
bakmaları için erkeklere verirler. Her kadının iki-üç esir kocası vardır. Ev işlerinden 
bunlar sorumludur. Kadınlar ok atarlar, güreşirler. Evin dışındaki tüm işleri ve 
yönetimi onlar idare ederler. 

Öyküde Molla Abbas ve Fransız arkadaşları Kadınlar Ülkesindeki düzeni onlara 
anlatan Kraliçenin sarayındaki “kart”, “bedbaht” İbadetVeziri (Şeyhülislamı 
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çağrıştırmaktadır) ile ideolojik bir çekişme yaşarlar. İbadet Veziri onlardan kendi 
ülkelerinde düzenin buradakinin tam tersi olduğunu duyunca bu durum hiç hoşuna 
gitmez. Hele de Paris’te erkek ile kadının eşit olduğu fikrini savunan bir kadının 
varlığını duyunca daha da büyük bir tepki gösterir. Ona göre bu kabul edilemez bir 
şeydir; çünkü kadın ve erkek eşit olduğunda hayatın temeli ortadan kalkar; erkeğin 
başta olması bile başsızlıktan iyidir (Gaspıralı 2015: 335 ). Bu söylem tam da dönemin 
kadın-erkek eşitliği konusunda cereyan eden tartışmalarına seslenmektedir. Metnin 
duruşu bu ironik içsel söylemin içindedir; ideal toplum düzeni tek taraflı bir 
egemenliğin tahakkümü temelinde değil, kadın-erkek eşitliği temelinde kurulacak 
olandır. 

Metinde anaerkil toplumun ilkel tasviri de aynı söylemi ortaya koymaktadır. 
Sultana’nın Rüyası’ndaki Kadınlar Ülkesi oldukça gelişmiş bir toplum olarak 
tasvir edilirken Gaspıralı’nın Kadınlar Ülkesi “uygarlıktan nasibini almamış” bir 
toplum olarak tasvir edilir. Öyküdeki Kadınlar Ülkesi savaşçı bir toplumdur; evleri 
ağaç ve çubuktan örme, balçık ile sıvalı, üstleri kamış ya da hurma dallarıyla 
örtülü bir-iki katlı evlerdir. Ülkede sanayi ve elektrik yoktur. Ahali kara derili 
ve çıplaktır. Kraliçenin çalgıcıları yeni gelen esirleri karşılarken davul ve bakır 
tas çalarlar. Kraliçenin sarayının avlusunun iki yanında kazıklara geçirilmiş deve, 
sığır, koyun, insan başları vardır ve bunlar saltanat süsüdür. Görüldüğü üzere bu 
anaerkil toplum ilkel bir Afrika kabilesi gibi tasvir edilmektedir. Ancak bu ilkel 
anaerkil toplum oraya düşen erkek esirler için bir distopya olmuştur. Tarihte çok 
eski zamanlarda ataerkil dönemden önce var olduğu düşünülen anaerkil 
düzen,metinde ataerkil düzenle aynı aksaklıkları taşıyan baskıcı bir düzen olarak 
yansıtılmaktadır. Bu doğrultuda metin anti-primitivist bir duruş sergilemektedir. 
Ataerkil uygarlığın esas sorunu anaerkil köklerden kopuş değildir; bu bir tahakküm 
sorunudur. Tek taraflı egemenliğin olduğu her toplumda bir taraf tahakküm altında 
kalacaktır. Bu durumda ataerkil uygarlığın sorununun çözümünde tek bir yol 
kalmaktadır, o da kadın-erkek eşitliğinin olduğu bir düzen kurmaktır.  

Öykünün sonunda Molla Abbas ve Fransız arkadaşları onlar için korku dolu 
olan Kadınlar Ülkesinden kaçmayı başarırlar. Bu ülkede yaşadıklarından sonra bir 
bilinç dönüşümü geçirirler ve kendi ülkelerindeki kadınların durumlarını daha iyi 
anlarlar. Fransızlar Paris’e döner, Molla Abbas İstanbul’a gitmeye karar verir. 
Böylelikle distopya kurtuluş ve aydınlanmayla mutlu bir şekilde son bulur.  

SONUÇ 

Kurguladığı alternatif mekânla insanın daha iyi bir yaşama duyduğu arzunun 
ifadesi olan ütopya,Rönesans gibi, krizlerin yaşandığı bir geçiş döneminin ürünüdür. 
Ütopyanın edebi bir tür olarak gelişimi ve alt türlere ayrılması da tarihsel ve toplumsal 
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değişimlerle koşut olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmada incelenen Begum Rokeya 
Sakhawat Hossain’inSultana’nın Rüyası ütopyası ve İsmail Gaspıralı’nın Kadınlar 
Ülkesi distopyası yazıldıkları çağa ait krizlerin birer ürünü olup, kadın sorununa farklı 
yaklaşımlar sergilemektedirler. Sultana’nın Rüyası ütopya olarak kurguladığı alternatif 
mekânla kadının özgürlüğünün ancak bilimin rehberliğinde kurulan seküler bir 
anaerkil toplumla mümkün olacağını öne sürerken, Kadınlar Ülkesi distopya olarak 
kurguladığı mekânla olmaması gereken üzerinden olması gerekeni gösterip, kadın-
erkek eşitliğine dayanan bir toplum düzenini mevcut düzenin sorunlarına çare olarak 
işaret etmiştir.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs soll ein junger Soldat seinen besten Freund 
hinrichten. Tut er es nicht, wird auch er erschossen. Ralf Rothmann präsentiert mit dem 
Protagonist Walter Urban einen Charakter, der wenig Reibung ermöglicht. Ein junger und 
unbedarfter Mann, der gegen Kriegsende in die SS eintritt, ohne ideologisch vereinnahmt zu 
sein, dessen Beziehung zu seinem prügelnden und jähzornigen Vater schwierig war; provoziert 
nicht etwa Entrüstung oder Schrecken, viel mehr Mitgefühl und Fassungslosigkeit. Auch Jan 
Koneffke präsentiert mit dem Protagonist Konrad Kannmacher, einen empfindsamen, 
ängstlichen und grüblerischen Mann, der in einen Allmachtsrausch des kalten Mordens 
verfallen ist. Er wird Teil eines Todeskommandos, das metzelt und meuchelt. Zwischen 
Feigheit und Draufgängertum schwankend verlaufen die Tage. Weil eine subtile Drohkulisse 
und ein völkischer Gruppenzwang im und nach dem zweiten Weltkrieg hervorgekommen ist, 
wird in diesem Artikel versucht, wie man die Kollektivschuld, die Buβe und das Schuldgefühl, 
die man erlebt hat, in den beiden Romanen zu vergleichen und in Worte zu fassen. 

Schlüsselwort: Zweiter Weltkrieg, Kollektivschuld, Buβe, Schuldgefühl, Zwiespalt 

COMPARISON OF COLLECTIVE GUILT, PENANCE AND FEELING OF 
GUILT IN THE SECOND WORLD WAR IN NOVELS “IM FRÜHLING 

STERBEN” BY RALF ROTHMANN AND “EIN SONNTAGSKIND”  BY JAN 
KONEFFKE 

ABSTRACT 

In the last days of the second World War a young soldier must put his best friend to death. He 
did not do it himself, also he was shooted. Ralf Rothmann presents a character with protagonist 
Walter Urban, who facilitated few rubbing. A young and sucker man, whose relationship was 
difficult with his trashing and quick tempered father joined to SS towards end of the war 
without having any ideoligical monopolisation; it wasn’t about provoking anger or fright, it 
was about sympathy and bewilderment. Also, Jan Koneffke presents with a sensitive, poor 
spirited, mediative and dreamful protagonist Kondrad Kannmacher, who is a slave to the 
almighty cold dizziness of cold murder. He became a part of death squad that slaughters and 
assassinates. The days pass off between cowardice and foolhardiness unsured. Since a subtile 
threatining background and nationalist grouppresse emerged during and after the second world 
war, in this article it is going to be attempted to compare and Express with words how 
somebody experienced collective guilt, penance and feeling of guilt in both novels. 

Keywords: Second World War, Collective Guilt, Penance, Feeling of Guilt, Dichotomy 
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1. EINLEITUNG 

Seit der Entstehung der Welt gab es Kriege zwischen Stämmen und Völkern. 
Die Stärkeren griffen Schwächere an, die meistens mit der Ausrottung und 
Vertreibung der Schwächeren endete. In der Geschichte der Menschheit wurden diese 
Kriege meistens zwischen zwei Völkern ausgefürt. Auseinandersetzungen zwischen 
verschiedenen Gruppen, Dörfern, Sippen, Kulturen und später auch Nationen und 
Staaten wegen Erweiterung ihrer Mächte, dem Gewinn von Rohstoff und Gelände 
usw. waren Gründe der Kriege. In den Kriegen kamen nicht nur die Soldaten sondern 
auch leider die Zivilisten ums Leben. Meistens fanden Kriege zwischen zwei Staaten, 
Gruppen oder Sippen statt. Erstmals beteiligten sich sämtliche Groβmächte im 20. 
Jahrhundert bei dem Ersten und besonders bei dem Zweiten Weltkrieg in einen 
militärischen Konflikt, der mit zahllosen Kriegsverbrechen endete.  

Massenhafte Zwangsumsiedlungen, biologische Vernichtungen und Rassismus 
waren Tatbestande des Zweiten Weltkriegs. Neben den Ländern wie Deutschland, 
Polen, Niederland, Italien, Ungarn, Österreich, England usw. die sich in Europa 
befanden, waren auch Länder - auch wenn manche sich später in den Krieg beteiligten 
- wie Russland, Amerika, Japan und China mittendrin im Krieg.  

Dieser Krieg, der von dem antisemitischen und am 20.04.1889 in Braunau am 
İnn/ Österreich geborenen Adolf Hitler begann, brachte sehr viele Verluste mit 
sich. (Taddey 1983: 55)   

Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der totale Bevölkerungsverlust, die in 
der ganzen Welt ums Leben kam, samt den Soldaten und Zivilisten, mehr als 65 
Millionen Menschen geschätzt. (Hirschfeld- Renz 1995 : 144) 

Siebzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, der von Hitler und der 
nationalsozialistischen Führung im September 1939 entfacht und nach sechs Jahren im 
gewaltigsten Krieg aller Zeiten im 8. Mai 1945 mit unvorstellbaren Zerstörungen und 
Millionen von gestorbenen Menschen hinterlässt hat, kommen jetzt zwei Romane in 
den Buchhandel, die über die Erlebnisse zweier Soldaten mitten im Krieg erzählt. In 
diesen zwei Werken werden, die bisher tabuisierten Familiengeschichten und die 
Erlebnisse der Protagonisten während des Kriegs von den Söhnen erzählt.  

2. DIE TENDENZ UND ZIELSETZUNG 

Die Tendenz der Vergleichung bezieht sich haupsächlich auf die Protagonisten 
der beiden Romane und dessen Schuld und / oder Unschuld, Buβe und Reue im 
Zweiten Weltkrieg.   

In den beiden Romanen geht es besonders um die Protagonisten, die die letzten 
3- 4 Monate (der Eine seine letzten 13 Monate) bevor Ende des Zweiten Weltkriegs 
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bei der Wehrmacht verbrachten. Wieder handelt es sich auch in den Werken von Zeit 
zu Zeit von dem Holocaust gegen die Juden und andere Rassen, die in Europa gelebt 
hatten. Beide Hauptfiguren verlieren im Krieg ihre besten Freunde, die sie selbst 
hinrichten muβten. Somit geraten sie in einen Konflifkt, das mit 
Vergangenheitsbewältigung, welche in Deutschland zur Hauptproblematik des 20. 
Jahrhunderts wurde, Überlebensschuld, individuellen und kollektiven Schuld und 
Scham sich auslegte. In beiden Romanen wird auch versucht zu analysieren, ob die 
Hauptfiguren und die anderen Nebenfiguren als Täter oder Opfer galten oder nicht.  

In beiden Romanen geht es also aus der Perspektive der Kriegs-und 
Nachkriegszeit um Schuld, Vergeltung und Wahrheit. Die Zielsetzung der 
vorliegenden Arbeit ist daher die Auseinandersetzung mit der Schuld- und 
Schamthematik der Romane. Dabei geht es darum, wie Schuld und Scham durch das 
Verhalten der beiden Hauptfiguren der einzelnen Romane zum Vorschein kommt. Ich 
will aber auch natürlich nicht behaupten, daβ das ganze Deutsche Volk an diesem 
Krieg schuldig ist.  

3. METHODE 

Wie ich im Titel der vorliegenden Arbeit angedeutet habe, geht es mir darum, 
Schuld, Scham und die Folgen für die Hauptfiguren zu verstehen. Um diese Begriffe 
noch präziser verstehen zu können werde ich versuchen die Gründe und Struktur des 
Zweiten Weltkriegs mit Hilfe der damaligen Disziplinen wie Soziologie, Wirtschaft 
und geschichlichen Hintergrundzu erklären.  Mein Anliegen wird in dem Sinne also 
hermeneutisch sein.  

Es wird auch versucht werden anhand von Textbeispielen, die aus den beiden 
Romanen zitiert werden, die Verhaltensweise und die Folgen der Schuld und Scham 
der beiden Hauptfiguren zu analysieren. 

Aber bevor wir uns zu der hermeneutischen Erklärung der Romane zuwenden, 
möchten wir die wirtschaftliche, sozio- ökonomische, politische und historische Lage 
und Evolution Deutschlands ab Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Anfang und Ende 
des Zweiten Weltkriegs mit einer chronologischen Zeittafel erklären, um die Werke 
noch besser verständlicher machen zu können. 

4. DEUTSCHLAND ZWISCHEN 1918 UND 1945 

4.1Die Wirtschaftliche Lage 

Das Ende des Ersten Weltkriegs im November 1918 brachte mit sich 
wirtschaftliche und soziale Probleme. Durch den Friedensvertrag von Versailles 
wurden wirtschaftliche Beziehungen unterbrochen und Millionen von 
entlassenen Kriegssoldaten und Flüchtlinge strömten nach Deutschland zurück. 
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Die Arbeitslosigkeit stieg enorm und sehr rasch an. Mit Kriegsende des Ersten 
Weltkriegs war das gröβte Problem die Knappheit der Lebensmittel. Die 
Stadbevölkerung wurde durch städtische Küchenwagen versorgt. Am 18. Januar 
1919 begann in Paris die Friedenskonferrenz von Versailles. Auf ihr waren 32 
Staaten, die Alliierten (also die Verbündeten wie Groβbritannien und 
Frankreich) und die Assoziierten (also die Angeschlossenen wie Amerika, Japan, 
Belgien und Italien) Mächte mit vollen Rechten vertreten. (Winkler 2011: 172) 

Nach langen Besprechungen sollte Deutschland mit Geld und Gebietsverlust 
bestraft werden. Der Kaiserreich ging zu Ende und eine neue Regierung kam zustande. 
Die Schluβfolgerungen des Friedenskonferrenz und Vertrags fielen für Deutschland 
und das Deutsche Volk natürlich sehr bitter aus.  

Wegen dem Friedensvertrag von Versailles durfte Deutschland keine Kohle an 
Frankreich und England verkaufen. Die Ausgaben vermehrten sich, aber es 
gaben fast keine Einkommen. Die Inflation im Jahr 1922 war das Hundertfachste 
wie im Jahr 1913. (Hennig 1991: 59) 

Die Parität der Mark zum Dollar war  

im Juli             1914-                      4,2 Mark 

im April          1923-                20.000  Mark  und nur sieben Monate später  

im November  1923-   4,200,000,000 Mark (zweiundvierzig billionen)( Hennig 
1991: 64-66) 

Neben den eigentlichen Reparationsleistungen sollten die unmittelbaren Schäden 
von Sachgütern bezahlt werden. Dies waren Lokomotive, Eisenbahnwagen, 
Schiffe, Lastkraftwagen, Pferde, rinder, Schafe, Ziegen usw. (Hennig 1991: 74-
75) 

Zu diesen schwierigen Verhätnissen kam auch noch die Weltwirtschaftskriese 
(der Börsensturz in New York 1929-1933). Arbeitslosigkeit, sinkendes 
Einkommen, Rückgang der realen Wertschöpfung pro Kopf vermehrte sich. 
(Hennig 1991: 91) 

Der Friedensvertrag, der die Wirtschaftskriese, die hohe Inflation und dazu noch 
die Arbeitlosigkeit vorbereitete, war für das Deutsche Volk ein zweites Trauma nach 
dem Krieg. Das Deutsche Volk betrachtete die Unterschreibung des Friedensvertrags 
als einen Verrat gegen sie.   

4.2 Politische Lage 

Am Ende des Ersten Weltkriegs änderte sich auch vieles in der Welt. Das 
besondere war, dass erstens die nationalrevolutionäre Auflösung von 
Vielvölkerreichen, nämlich des russischen, des habsburgischen und des 
osmanischen […] zweitens die revolutionäre Umgründung eines bestehenden 
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Staates durch übergang von der Monarchie zur Republik unter grundsätzlicher 
Beibehaltung der überkommenen Gesellschaftsordnung. Diese Form von 
Umbruch erlebte nun Deutschland. (Winkler 2011: 133) 

Deutschland musste in Artikel 80 des Vertrags die Unabhängigkeit Österreichs 
anerkennen. Durch den Friedensvertrag büβte Deutschland ein Siebtel seines 
Gebietes und ein Zehntel seiner Bevölkerung ein; es verlor zudem seine 
Kolonien. Wirtschaftlich verlor Deutschland einen groβen Teil seiner Erz und 
Kohlevorkommen […] Die Wehrpflicht wurde abgeschaft, das Heer auf 100.000 
Mann beschränkt. Eine Luftwaffe und Unterseeboote durfte Deutschland künftig 
ebensowenig unterhalten wie Panzer und Gaswaffen.( Winkler 2011:176-177) 

4.3Führer und Reichskanzler Adolf Hitler  

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das offiziell bis 1806 (Mit der 
Kaiserkrönung Ottos I. (962), bis zur Niederlegung der Reichskrone durch Kaiser 
Franz II (1806) bestand, wurde als das Erste Reich, das von 1871 bis 1918 dauernde 
Wilhelminische als Zweite Reich benannt. Von 1918 bis 1933 herrschte die Weimarer 
Republik. 

Hitler gründete nun das Dritte Reich (1933-1945) und hoffte, daβ es auch so 
lange lebe wie das Erste. Eben jetzt, wo das Volk in einer soziologisch, psychologisch 
und wirtschaftlichen Krise steckte kam Adolf Hitler (1889-1945 geboren in Bannau- 
Österreich) mit der Führung seiner Nationalsozialistisch Deutschen Arbeiterpartei 
(NSDAP) an den Tag.  

1923 unternahm er einen Putsch zum Sturz der Regierung, hatte keinen Erfolg 
und wurde zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Aber schon zu Ende 1924 vorzeitig 
entlassen. 1925 gründete er die NSDAP neu und schuf die Schutzstaffel (SS) als 
Kampftruppe der Partei. 

Seit Ende 1922 schloβ Adolf Hitler seine Reden vielfach mit Formeln wie “ Heil 
euch”! oder “Heil Deutschland”[…] Auf dem Parteitag im Januar 1923 
marschierte Hitler erstmals mit dem grüβend gestreckten Arm in den Saal des 
Münchner Löwenbräukellers ein. […] Hitler ist jetzt der geliebte Führer der 
deutschen Freiheitsbewegung[…]Das Erheben der offen ausgestreckten Hand 
galt den Germanen als Zeichen des Vertrauens, daβ man sich waffenlos, also 
freunschaftlich nahe […]Diese Gruβform bedeutet eine immer neu zum Ausdruck 
kommende Ehrung des Führers und ein ständiges Bekenntnis zu ihm.(François-
Schulze 2009: 312-314) 

Auch die Faszination und Manipulation von Hunderttausende von 
Parteifunktionären spielte eine wesentliche Rolle. Jedes Jahr bis 1939 im 
September kamen die SA, SS- Männer, die Hitlerjugend, Die Jungen und 
Mädchen in Berlin zusammen […] Massenkundgebungen, Apelle, Aufmärsche, 
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militärische Schaumanöver und Treueschwüre der Nation und dem Hitler 
betäubte alle Sinne. (Studt 1997: 124) 

4.4 Chronologischer Zeittafel des Politischen Verbrechens 

4.4.1 Bücherverbrennung (10. Mai 1933) 

Als Höhepunkt einer vom Reichspropagandaminister Joseph Goebbels 
angeordneten “Aktion wider den undeutschen Geist” verbrennen Studenten auf 
dem Opernplatz in Berlin und auch Universitätsproffesoren an 21 verschiedenen 
Universitäten die Bücher von Autoren, die den Nazionalsozialisten miβliebig 
sind.  (Harenberg 1983: 870) 

4.4.2 Euthanasie Programm (1933) 

Das Interesse der Anthropologen und “Rassenhygieniker”, ihre Programme zur 
Bevölkerungspolitik in die Praxis umzusetzen, wurde in den 20’er Jahren 
deutlich. Die Interesse der Anthropologen entsprang aus den Erfordernissen des 
Alltags. So waren z.B. die Gerichte bestrebt, die Feststellung der unehelichen 
Vaterschaft auf sichere Beweise zu gründen […] 1926 erstellte Otto Reche, 
Leiter des anthropologischen Instıtuts in Wien, das erste erbbiologische 
Vaterschaftsgutachten[…]Methodisch beruhten die Gutachten auf der 
Ähnlichkeitsanalyse: Von Mutter, Kind und den als Vätern in Anspruch 
genommene Männern wurden zwischen 120 und 130 körperliche Merkmale (Z.B. 
Ohr, Nase, Auge, Haar, Schädel usw.) untersucht[…]Gerade bei unehelich 
Geborenen ist die Gefahr der erblichen Belastung. Man wuβte ja wie z.B. das 
Judentum sehr viele uneheliche bzw. auβereheliche Mischlinge in die Welt 
gesetzt hat. Mit Hilfe der Machtergreifung Hitlers fingen die Anthropologen ab 
1938 mit der Selektion der Juden an. (Gutman 1989:I/ 43-45) 

Systematische Tötung “lebensunwerten” Lebens durch die Nationalsozialisten 
unter dem Vorwand der “Sterbehilfe”. Bereits vor 1933 hatte es in Deutschland 
ärztliche und obligatorische Fälle von “Sterbehilfe” gegeben[…]Bei Hitlers 
Machtübernahme 1933 wurde bald deutlich, was die Nationalsozialisten unter 
“Volksgesundheit” und “Rassenhygiene” verstanden; Ziel war die Schaffung 
eines homogenen “Herrenvolkes” […]Solange sich die Nationalsozialisten auf 
die Zwangssterilisation von “Rheinlandbastarden” (d.h. von durch Farbige 
gezeugten besatzungskindern aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg), 
“Erbkranken” und “Gewohnheitsverbrechern” beschränkten, stieβen sie auf 
geringen Wiederstand. Auch gegen die “Asylierung von Assozialen, Krüppeln, 
Idiotenund Arbeitsscheuen erhoben sich kaum Proteste […] Die Tötung von 
behinderten Kindern bildete den ersten Schritt der nationalsozialistischen 
“Euthanasie”- Politik […] Geistig und körperlich behinderte Kinder im Alter bis 
zu 17 Jahren wurden bis 1945 ungefähr 8000 ermordet. Kranke, die 
Schizophrenie, Epilepsie und Schwachsinn hatten, Geisteskrank waren, 
Menschen und auch sogar die eigenen NS-Soldaten die bei Luftangriffen 
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psychologische Störungen bekamen, viele Männer über 70 jahre die krank waren 
(Wer ist überhaupt noch lebenswert?) wurden vergast oder mit Spritze ermordet 
[…] Bei den Nürnberger Prozessen wurde die Zahl der Euthanasie- Opfer auf 
275.000 geschätzt. (Gutman 1989:I/ 422-425) 

4.4.3 Konzentrations- und Vernichtungslager (1933) 

Der Genozid und die Ermordung der europäischen Juden war der 
Zivilisationsbruch, den die Nationalisten am systematischsten und 
konsequentesten betrieben[…] Deutschland war kulturell ein Land des Westens; 
es hatte die grossen europäischen Emanzipationsprozesse seit dem Mittelalter 
mitvollzogen[…] Teil gehabt an der europäischen Aufklärung und im 19. 
Jahrhundert einen Rechtsstaat hervorgebracht[…] Es war als Sozialstaat ein 
Vorbild für andere geworden; es war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein 
hochentwickeltes Industrieland und eine der führenden Wissenschaftsnationen 
der Welt. Eben deshalb löste die Ausrottung der europäischen Juden in den 
westlichen Demokratien fassungsloses Entsetzen aus. (Winkler 2011: 1173-
1175) 

Hitler und sein Regime duldete nicht nur die Juden, Ziegeuner sondern oder 
auch die Behinderten, Geisteskranken und die Deutschen nicht, die gegen der 
Machtübergreifung waren. In den insgesamt 24 KZ wurden die Menschen von 1933- 
1945 deportiert, hingerichtet, gequellt und ermordet. bewunderten, konnten nun nichts 
mehr sagen und Widerstand leisten. Wer sich verweigerte konnte sofort einen Platz in 
einem Konzentrationslager finden.  

4.4.4 Nürnberger Gesetze (1935) 

Während des nationalsozialistischen Regimes wurden in Deutschland mehr als 
2000 antijüdische Rechtsvorschriften erlassen. So auch die Nürnberger Gesetze als 
Antijüdische Gesetzgebung: 

- Juden können keine Staatsbürger sein 

- Juden können kein öffentliches Amt bekleiden. Die nichtarischen Beamten 
wurden entlassen, soweit sie nicht im Ersten Weltkrieg an der Front für 
Deutschland gekämpft hatten 

- Jüdische Schüler und Studenten konnten keine richtige Ausbildung 
bekommen 

- Die Juden durften keine Tätigkeit als Betriebsführer ausüben 

die Juden konnten nicht mehr bestimmte Orte betreten, die Schlaf und 
Speisewagen derZüge nicht mehr benutzen und ihre Vermögenswerte 
(Arisierung) wurden beschlagnahmt. (Gutman 1989: I/48-50)  
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4.4.5 Hitler Jugend (Dezember 1936) 

Am 1. Dezember 1936- das Gesetz über die Hitlerjugend macht die 
Parteijugend zur Staatsjugend. Die Jugend wurde von 10-18 Jahren aufgenommen. Sie 
sollten körperlich hart und charakterlich fest sein.  

4.4.6 Deportation (März 1938) 

Schon im September 1919 schrieb Hitler, das letzte Ziel des Antisemitismus 
müsse die “Entfernung der Juden überhaupt” sein […] Aber erst Mitte der 30’er 
Jahre begann eine Parteiorganisation […] Nach dem Anschluss Österreichs im 
März 1938 fingen die Massendeportationen von Juden an (Gutman 1989:I/ 316) 

Nicht nur die Juden sondern auch die deutschen Staatsbürger, die sich dem 
NSDAP nicht anschliessen wollten, wurden in KZ Lager deportiert und angelekagt. 
Wie demütigend ist es den je, daβ viele Deutsche es nicht vergessen, dass sie ihr 
Leben den Alliierten verdankt haben, die gegen Deutsche, die im Namen des 
nationalsozialistischen Staates, diese Menschen vernichten wollte.  

4.4.7 Reichskristallnacht (10. November 1938)  

Die Reichskristallnacht war ein Pogrom gegen die Juden in der Nacht vom 9. 
zum 10. November 1938 in ganz Deutschland und Österreich verfolgt und gedemütigt 
wurden. Offiziell wurde die Nacht als spontaner “Ausbruch” des Volkszorns” 
dargestellt. 

Die Bezeichnung “Reichskristallnacht” bezieht sich auf die vielen zerschlagenen 
Schaufenster jüdischer Läden […] Die Behörden zwangen Juden zunehmend 
zum Verlassen des deutschen Reiches […] Jüdische Wohnungen wurden 
gestürmt, tausende von Synagogen, Geschäfte und jüdische Friedhofe wurden 
zerstört, etwa 30,000 einfluβreiche und wohlhabende Juden festgenommen, 
deportiert und in Konzentrationslagern von der SS gefoltert.(Gutman 1989:III/ 
1205-1206) 

4.4.8Endlösung (1942) 

Das umfassende Programm also die Massenvertreibung der Nationalsozialisten 
mit dem Ziel die Judenfrage Europas zu “lösen”.  

Am 19. Juli 1942 hatte Heinrich Himmler den Befehl zur entgültigen Ermordung 
(„Ausschalten“, „Beseitigen“, “Ausrotten”, „Unschädlichmachen“) der Juden 
des Generalgouverments gegeben. Viele Juden ihre Angehörigen wurden 
ermordet, manche in KZ geschickt. (Gutman 1989:I/ 538) 

5. ZUM BEGRIFFLICHEN HINTERGRUND DER THEMATIK 

Bevor wir uns mit der Analyse der Romane und deren Hauptfiguren bezüglich 
der Schuld- undSchamthematik auseinandersetzen, ist es nötig sich in die Thematik 

472 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

der Romane hineinzuversetzen. Im folgenden Teil möchten wir versuchen, was im 
Bezug der Romane die die Begriffe wie Schuld, Scham, Schuldgefühl und auch die 
wichtigsten Aspekte bedeuten, zu erklären. 

5.1. Scham und Schamgefühl (Selbstwertproblem)  

Laut des deutschen Wöerterbuchs können wir die Emotion Scham und 
Schamgefühl derweise definieren:  

Gefühl des Bloβgestelltseins; Scheu, sich bloβzustellen oder andere zu verletzen; 
starken Verlegenheit(Wahrig 1992: 1106) 

Scham kann von vielen Menschen empunden werden, wenn sie besonders 
entkleidet und ihre Intimbereiche zu sehen sind. Hier empfindet die Person, daβ ein 
Fremder die Grenze seines Individiums passiert und das man die Ehre verliere.  

5.1.1 Scham 

Scham ist eine natürliche Verhaltensweise. Darum kann man behaupten das es 
nicht erlernt ist. Ausserdem kann sich Scham zB. als schweigen oder Selbstmord 
zeigen. Die Scham liegt an der Grenzezwischen dem, wie man gesehen werden will 
und wie man sich gesehen fühlt. 

5.2. Schuld und Schuldgefühl 

Um den Begriff Schuld eigentlich besser vertsehen zu können, muss man es in 
den Ebenen oder verschiedenen Disziplinen behandeln. Diese sind zB: Theologie, 
Literatur, Soziologie, Rechtswissenschaft, Psychologie usw. Man muss sich auch 
fragen, was Schuld ist, wer die Verantwortung bei einer Schuld trägt, ob Schuld 
vergelten werden kann und ob Schuld einfach menschlisch ist.Die Gründe der 
Schuldgefühle liegen in den zurückliegenden Verhalten der Menschen. Eine Schuld 
kann bewusst oder auch unbewusst vorkommen und zuletzt andere Menschen in der 
Form wie Tod, Verletzung, Raub, Vergewaltigung usw.verletzen.Für die Frage, ob es 
menschlich ist können wir nur ein groβes JA sagen. Weil Menschen von der Natura 
aus bereit sind verschiedene Schulde durchzuführen. 

Die Schuld kommt natürlich nicht von selbt hervor. Die negativen Einflüsse, die 
die Schuld auf den Beinen halten sind Vorurteile, Hass und Feindlichkeiten gegenüber 
einem Mensch oder einer bestimmten Menschenmasse. Also müssen wir zu Erst die 
negativen Einflüsse überwinden. Wir sollen die verschiedenen Kulturen und ihre 
Eigenschaften internalisieren. Somit wird der Abstand zwischen den Begriffen wie das 
Eigene und Fremde immer mehr kleiner. Aber wenn der Abstand zwischen dem 
Eigenen und Fremden immer größer wird, werden wir jetz bereit eine Schuld oder ein 
Verbrechen zu begehen. Somit entstehen voreilige Urteile und auch neue Schuldtaten.     
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In der psychologischen Literatur ist Schuld als das kognitive Bewusstsein und 
negative Gefühle verstanden, mit Gesetzverletzung des moralischen Standards. 
Es ist ein wichtiges Element in der Sozialisation des Individuums (Tangney-
Fischer 1995: 302) 

Rechtswissenschaftlich bedeutet Schuld als die innere Beziehung des Täters zu 
seiner Tat, strafbare Verfehlung und die Verantwortung dafür. (Wahrig 
1992:1146) 

Neben Schuld können wir auch den Begriff Schuldgefühl wie folgt definieren. 

Schuldgefühle entstehen, wenn Individuen erkennen, eine moralische Norm 
durch Handlungen oder Unterlassungshandlungen verletzt zu haben und für die 
Normverletzung verantwortlich zu sein. Einer der charakteristischen Merkmale für 
Schulderleben ist demnach eine Verantwortungszuschreibung für die Notlage oder den 
Schaden einer anderen Person  

Karl Jaspers, Begründer der deutschen Existenzphilosophie, unterscheidet 
seinerseits zwischen vier Schuldbegriffen: 

“Kriminale Schuld, ein Mensch verstoβt gegen ein Gesetz, und kann in einem 
Gericht eine Strafe dafür erhalten; Politische Schuld, jeder Mensch ist 
verantwortlich auf welche Weise sein Land regiert ist ; Moralische Schuld, 
obwohl man Befehle gehorcht hat, ist man selbst für seine Handlungen 
verantwortlich ; Metaphysische Schuld, Unterlassung der Menschen und damit 
die Mitverantwortung der Ungerechtheit in der Welt” (Jaspers 1961: 31-32) 

Man steht einem Dilemma gegenüber: eine Tat machen und sein Leben zu 
verlieren, odernichts tun und mit der Schuld leben. 

5.2.1 Schuld der Kirchen 

Die Haltung der einzelnen Kirchen gegen den Nationalsozialismus 

Wenn wir die Religiösen Haltungen gegenüber den Nationalsozialismus und das 
Hitler Regime betrachten, können wir sehen, dass die Kirchen am Anfang der 
Machtübergreifung keinen Widerspruch erhoben haben. Im Gegensatz haben sie 
zugejubelt, weil sie auch glaubten, daβ das Hitler Regime der Befreier sei. 

5.2.1.2 Christliche Kirche 

Auch der christliche Antijudaismus geht bis auf die frühesten Jahre des 
Christentums zurück. Alle Juden wurden für die Kreuzigung Jesu mitverantwortlich 
getragen und sollten mit Strenge behandelt werden. Somit haben die Katholische, 
Protestantische, Evangelische Kirchen keinen protest gegen die Nationalsozialisten 
erhoben. Erst nach 1942-43, wo eingesehen wurde was in den Konzentrationslagern 
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vorging, versuchten die Kirchen mit ihren Anhängern die Juden zu retten, das aber 
natürlich zu spät war. 

“Von dem Rat der evangelischen kirche kam eine bekennende Aussage. Die 
evangelische Kirche sagte bei seiner “Stuttgarter Schuldkenntnis” im Oktober 
1945 auch über Kollektivschuld jenes: “Durch uns ist unendliches Leid über 
viele Völker und Länder gebracht worden”. Und viel zu weit ging konservativen 
Protestanten die Selbstklage “daβ wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer 
gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben”. (Winkler 
2011: 1172-1173) 

5. 3 Die Schuldträger und die Leidtragenden 

Wie auch in dem Ersten Weltkrieg mit ungefähr neun Millionen Opfern, kam 
auch der Zweite Weltkrieg mit dem Tod Millionen von schuldlosen Menschen zu 
Ende. Ungefähr 65 Millionen Tote war das Ergebnis. Hitler und sein Regime, seine 
Parteigenossen, seine Soldaten und die rassistischen Gedanken des Volkes waren die 
Schuldträger dieser Erscheinung. 

Die Schlussfolgerungen des Krieges gehörte ins Reich der Fabeln. Hitler wollte 
eine ökonomische Bereicherung und mehr “Lebensraum” für sein Volk. Aber die 
Negativität des Kriegs machte wie ein Bumerang kehrt. Die Leidtragenden waren 
nicht nur die Juden, sondern auch die Deutschen, die seelisch oder körperlich 
behindert wurden. Alle wurden vernichtet. Am Ende des Kriegs dehnte sich der 
“Lebensraum” nicht weiter sondern schrumpfte ein. Nun waren es die Deutschen, die 
die Leidtragende waren. Sie hatten kein Haus, keine Familie, kein Essen und keine 
Arbeit mehr. Obendrein wurden sie auch noch wegen ihrer Schuld geschändet.   

6. KOLLEKTIVSCHULD 

Zwölf Jahre (1933-1945) lang hatte sich Adolf Hitler mit seinem “Dritten 
Reich” als Erlöser gekündet und das Deutsche Volk mit sich in ein Chaos gerissen. 
Viele Menschen, Parteigenossen und Soldaten waren in einem nationalsozialistischen 
Traum von dem sie schlieβlich mit Trümmern, Heimatlosigkeit, Leichen und Scham 
aufwachten. Am Ende des Kriegs fragte man sich selbst wie es geschehen war das 
man in diesen Zustand kam. Viele meinten nichts gewuβt zu haben. Sofort nach dem 
Ende konnte man die Stimmen der Betroffenen hören : “Deutsche, Ihr alle seid 
schuldig”.    

Ab dem 8. Mai 1945 hatten die Deutschen keinen Mitspracherecht gegen die 
Alliierten Siegermächte. Nach Ende des Krieges hatte aber die Entnazifizierung eine 
besondere Stelle eingenommen.  

Die Entnazifizierung bedeutete die Säuberung vom Nationalsozialismus und die 
Bestrafung seiner aktiven Anhänger. Im Februar 1945, drei Monate vor dem 
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Kriegsende in Europa, hatten Präsident Roosevelt, premierminister Churchill 
und Marschall Stalin auf der Konferenz in Jalta in einer gemeinsamen Erklärung 
ihre Entschlossenheit bekundet, “die nationalsozialistischen Gesetze, 
Organisationen und Einrichtungen zu beseitigen […] Nach Ende des Kriegs 
wurden alle Mitglieder der Nazipartei und allen anderen die in diesen Gedenken 
waren aus öffentlichen und halböffentlichen Ämtern entfernt. Insgesamt wurden 
von den drei westlichen Alliierten mehr als 178.000 personen in “automatische 
Haft” genommen    (Gutman 1989: I/ 413-414) 

Das waren jetzt sozusagen die sozialen Niederlagen Deutschlands. Aber wen 
wir uns jetzt die moralische Erschütterung der Deutschen betrachten möchten, 
entgegnen uns jene Bestandteile: Die Städte waren in Trümmern gefallen, Menschen 
wurden von ihrer Heimat und ihren Häusern evakuiert, Juden ermordet und vertrieben.  

Die Kräfte der Besinnung im Deutschtum zu wecken war Aufgabe einer 
weitblickenden realpolitik der Alliierten. Sie faβte sie in dem Programm der 
“Umerziehung” zusammen. Und sie wurde eingeleitet durch die “These von der 
deutschen Kollektivschuld”. Der Anklage-Schock, daβ sie alle mitschuldig seien, 
sollte die Deutschen zur Kenntnis der wahren Ursachen ihrer Niederlage 
bringen. (Kogon 1999:409) 

Der Philosopf Karl Jaspers sprach bei seiner Vorlesung im Wintersemester 
1945/46 von einer “moralischen kollektivschuld” im Sinne einer Haftung der 
Deutschen für die politische Zustände während der Jahre 1933 bis 1945. “Daβ 
in den geistigen Bedingungen des deutschen Lebens die Möglichkeit gegeben 
war für ein solches Regime, dafür tragen wir alle Schuld”. Jaspers machte nach 
1945 ein Bekenntnis und sagte, wir sind nicht, als unsere jüdischen Freunde 
abgeführt wurden, auf die Straβe gegangen, haben nicht geschrien, bis man uns 
auch vernichtete […] An der Universität hielt er eine Vorlesung im Jahr 1945/46 
über das Thema “Schuldfrage”. Der Philosoph unterscheidet: Moralisch 
schuldig ist, wer aktiv an der Vorbereitung oder Ausführung der 
Kriegsverbrechen und der Verbrechen an der Menschheit (Judenmord) 
teilgenommen hat. Politisch haftbar ist hingegegn, wer (aus Angst um sein 
Leben) in “schuldvoller Passivität” das Geschehene geduldet hat- mithin fast 
das gesamte deutsche Volk […] Jaspers verneint demnach die 
“Kollektivschuld”, wonach jeder Deutsche, der sich während der NS- Zeit passiv 
verhalten hat, ein Verbrecher ist. Wohl aber sind fast alle Deutschen in einem 
politischen Sinne haftbar für die Hitler –Greuel. (Koesters 1980: 276-277 

Ein berechtigstes Gefühl von Millionen wehrte sich gegen die Kollektivklage, die 
einen gleichmacherischen Anschein hatte. Es brachte sie in der 
Selbstverteidigung auf die feinsten Ausfluchtunterscheidungen, so zum Beispiel 
die, daβ moralische Schuld- gar als Voraussetzung einer juristischen!- immer an 
ein Individuum, daβ heiβt an ein persönliches Gewissen gebunden sei, nie an ein 
Kollektivum, das nicht Person sein kann. (Kogon 1999: 409) 
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So war es auch bei Walter Urban im Werk “Im Frühling sterben”. Als man die 
Familie umbring, möchte er die Familie nicht töten, weil bei ihm nicht nur die 
Vernunft sondern auch die Emotion eine Rolle bei moralischer Urteilsfähigkeit spielt.   

Der Begriff Kollektivschuld kam ursprünglich bei dem 
Nürnberger Prozeβ vor, den die amerikanischen Pseudophilosophen 
(vorgetäuschte philosophie) geprägt hatten…Denn der antisemitismus 
ist die Urform der Kollektivschuldthese, da er die Schuld aller Juden, 
Juden zu sein, immeer unterstellt hat…In der Tat ist ja jeder Deutsche 
an den Taten und Untaten seines Staates ungleich mehr und tiefer 
beteiligt gewesen, als Bürger nicht- totalitärer Staaten an deren 
Untaten jemals gewesen war. […] Beteiligt und schuldig waren alle 
auch insofern, als sie, freilich aufs verlogenste, von früh bis spät über 
die Geschehnisse auf dem Laufenden gehalten waren weil sie ja, um die 
Taten zu bejubeln, diese mehr oder minder kennen muβten. Auf 
Nichtgewusst haben kann sich keiner herausreden. Was vor sich ging 
war selbstverständlich von Millionen bekannt […] Wer behauptet, 
nichts gewuβt zu haben, gibt damit im besten falle seine damalige 
Idiotie zu.(Studt 1997: 327-328) 

Eine ähnliche Kritik hieβ, was die Deutschen denn gemacht haben, als sie 
Zeugen der antisemitischen Barbarei geworden, oder vor brennenden Synagogen, 
gedemütigten Juden in schadenfroh gestanden und alles zugeschaut haben? 

7. HANDLUNG UND STRUKTUR VON DEM ROMAN “IM FRÜHLING 
STERBEN” 

Die Handlung des Romans “Im Frühling Sterben” lässt sich, wie folgt, 
skizzieren: 

Die Rahmenhandlung im Roman mit dem ich-Erzähler fängt an, wo der 
Erzähler am Sterbebett seines Vaters sitzt, der sich an die Kriegszeit erinnert. Man 
kann auch sehen, dass der Roman teilweise autobiographische Hintergründe hat.Die 
Struktur des Romans gliedert sich in zwei Teile, wo die Erlebnisse des ich- Erzählers 
chronologisch durch Rückblicke in seine Vergangenheit geschildert werden. Im 
Mittelpunkt des Romans stehen zwei Freude die gleichaltrig sind. Alle beide 17 Jahre 
alt und von Beruf Melker Gesellen. Sie leben sozusagen in einem recht 
zurückgezogenem Dorf. Ralf Rothmann rekonstruiert in seinem Roman “Im Frühling 
sterben” den Kriegsdienst seines Vaters. Er erzählt von seinem Vater, den Walter 
Urban, der ungefähr 17 Jahre alt war, als der Zweite Weltkrieg in wenigen Monaten 
enden würde und leider als SS Soldat im Februar 1945 zwangsrekrutiert war. 
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Der Roman schildert die schrecklichsten Bilder des Krieges bis zu den 
krassesten und schmerzhaftesten Einzelheiten. Walter Urban war ungefähr nur drei 
Monate lang im Krieg. Der Sohn wollte immer wieder wissen, was sein Vater in 
diesem Krieg erlebt habe. Aber der Vater, der auch nur in diesen drei Monaten 
dermassen Schreckliches gesehen und erlitten hat, war nicht im Stande etwas zu 
erzählen.  

Dies können wir schon am Anfang des Romans zitieren 

Mein Vater (Walter) hatte selten einmal gelächelt; alle Nachbarn mochten ihn, 
den immer Hilfsbereiten Melker und später als Bergmann arbeitenden 
Mann[...]Aber er hatte keine Freunde, suchte auch keine, blieb lebenslang für 
sich in seinem Schweigen, das niemand mit ihm teilen wollte—nicht einmal seine 
Frau, die mit allen Nachbarn Kaffee trank und samstags ohne ihn zum Tanzen 
ging[...]Es war der Ernst deşsen, der Eindringlicheres gesehen hatte und mehr 
wusste vom Leben, als er sagen konnte, und der ahnte. Selbst wenn er die 
Sprache dafür hätte, würde es keine Erlösung geben (Rothmann 2015: 7-9) 

Schon am Anfang des Romans erfahren wir wieder, dass Walter nach dem 
Krieg zuerst wieder als Melker, dann aber als Bergmann rund 30 Jahre lang gearbeitet 
hat.  

Als er vor der Kohle als Bergmann ohne Gehörschutz arbeitet wird er taub und 
nun versteht ihn nur noch die Mutter des Erzählers[...]Am Ende ist er 
zerarbeitet, früh verrentet und vor Scham darüber schnell zum Alkoholiker 
geworden[...]als er 1987 sehzig Jahre alt ist, sagen ihm die Ärzte, dass er bald 
sterben wird.(Rothmann 2015: 9) 

An einem Abend werden die ganzen Männer und jugendlichen zu einem 
Freibier eingeladen, dass sich später als eine falle des Wirts und der SS – Offiziere 
herausstellte. Sein Freund Fiete ist aber gegen die Nazis und betont seine Gedanken 
immer laut wo er sich auch befindet. Am Abend als sie für ein Freibier im Wîrtshaus 
eingeladen und sich dört die SS Offiziere befanden sagt er:  

Anständige Sachen habe ich nicht. Noch nie gehabt. Und wir sind doch hier im 
Stall, oder? Es stinkt jedenfalls so. Ich sehe nur Rindviecher von der SS. Nun 
war es Walter, der ihm einen Stoβ gab. “Lebensmüde du Idiot?...(Rothmann 
2015:25) 

Bei dem Gespräch mit einem ungefähr gleichaltrigen Soldaten fragten sie: Habt 
ihr welche umgelegt? Zivilisten? Na du bist gut! [...] Fährt man denn zum 
Kaffeetrinken an die Front? Die Partisanen hatten uns Verluste zugefügt, also 
sind wir in die Dörfer und haben ihre Familien und das Vieh deziemiert. 
(Rothmann 2015: 29) 
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Von dieser Zitierung können wir erfahren wie man im Krieg erbarmungslos die 
Zivilen Menschen umgebracht hat. 

Hier möchte Fiete eine Moral betreffende Beachtung anstellen, indem er dem 
Soldaten; “Hast du schon mal einer Kuh beim Kalben geholfen?...Was auf die 
Welt bringen, das ist die härteste Arbeit. Zerstören und töten kann jeder Idiot. 
(Rothmann 2015: 29-30) 

In dem Wirtshaus fällt er einem SS-Offizier auf: "Na, wenn das kein 
Prachtexemplar für die Leibstandarte ist." Walter erklärt, dass er auf dem Gut 
als Melker arbeitet. "Wir sind kriegswichtig hier.""Kriegswichtig …", grunzte 
der Offizier. "Was es alles gibt! Jung und gesund und drückt sich in der 
Milchetappe rum. Habt ihr dafür keine Weiber? [...] Setz dich mal rasch wieder 
in den Saal, Freundchen, da wird dir nämlich gesagt, was wirklich kriegswichtig 
ist." (Rothmann 2015:34-35)  

Nach einer erglühenden Ansprache sagte der Ortsbauernführer. 

"Darum, meine Freunde, schlage ich vor, dass jeder Mann auf diesem Fest, sei 
er jung oder älter, jeder, dem das Leben seiner Familie und seiner Scholle lieb 
ist und der ein Gewehr halten kann, noch heute Abend freiwillig in die siegreiche 
Waffen-SS eintritt. Das sind wir unseren Helden an der Front einfach 
schuldig!"Wer sich nicht zum Kriegseinsetz melden wolle, fährt Hunstein fort, 
könne aufstehen. Fiete hätte sich wohl erhoben, wenn Walter ihn nicht 
zurückgehalten hätte."Bist du irre? Bleib sitzen! Die Küche ist voller SS. Die 
machen Hackfleisch aus dir!"(Rothmann 2015: 39) 

Es hatte natürlich keinen Sinn für Fiete, weil er wieder im Krieg gestorben ist.  

Somit müssen sie sich leider als zwangsrekrutiert “Freiwillig” zur Wehrmacht 
anmelden.Diese zwei Melker Freunde werden unfreiwillig in den Krieg eingezogen. 
Sie müssen sich unter Druck “Freiwillig” melden. Also hatten sie keine Chance sich 
zu wehren. 

Als sie bei ihrer Einheit eingetroffen waren machten sie sich mit den anderen 
“Soldaten” bekannt, die auch alle zwangsrekrutiert worden. zB: Die Soldaten 
gingen zum Kino und haben jeden herauskommenden mann zum Freiwilligen 
erklärt.(Rothmann 2015: 55) 

Hier sehen wir die Schuld als das Stehlen der Freiheit der Personen und ihren 
freien Willen. Natürlich kommt jenes in Diktaturen vor.Den Begriff Schuld können 
wir eigentlich zum erstenmal hier begegnen. Der Ortsbauernführer, der den Jungen 
Männern Freibier spendiert tut es natürlich nicht aus Menschenliebe. Er hat sozusagen 
die Jungen in die Falle des Nazis gelockt um wohl sich bei ihnen einen guten Eindruck 
zeigen zu können. Mit einer freien Interpretation kann ich auch behaupten, dass man 
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hier die Hinterlist, die der Ortsbauernführer und die SS Offiziere geplant und 
ausgeführt haben als ihre Kollektivschuld benennen.  

Mit ihrer Einheit müssen sie nach Ungarn. Während Fiete an die Front gehen 
muss, wird Walter, weil er einen Führerschein hat, als Fahrer eingesetzt.Sie haben 
keine Nazi Gedanken oder sind keine Befürworter der politischen Partei. Es ist eine 
Konfrontation zweier unschuldigen mit einer grausamen Welt. Also es ist eine 
Situation schuldlos schuldig werden. 

Walter Urban erlebt den Krieg besonders in Österreich und Ungarn  

Walter soweit er auch in diese dramatische Situation gedrängt und ohne sein 
eigenes Gewissen unschuldig schuldig geworden ist versucht immer wieder moralisch 
als ein guter Mensch zu bleiben in dem er seinen Kriegskameraden, anderen 
Menschen und den Juden helfen will und auch hilft. Diese Hilfe können wir demassen 
zitieren. 

“Als er jüdische Zwangsarbeiter auf einem Todesmarsch Richtung Westen mit 
seinem Motorrad überholt, gibt er – heldenhaft – «dem nächstbesten Mann» eine 
Dose Streichwurst, während kollabierende Häftlinge am Wegrand erschossen 
werden”. (Rothmann 2015: 137)  

Einmal erhält er den Befehl, drei Fallschirmjäger von einer Mühle abzuholen. 
Als er hinkommt, stehen der greise Müller, dessen blinde Ehefrau und der 
buckelige Ziegenhirt Fredo auf drei Hockern in der Scheune. Man hat ihnen die 
Hände auf den Rücken gebunden und ihnen von einem Deckenbalken 
herabhängende Schlingen um den Hals gelegt. Das schwarze Kopftuch der Frau, 
die zitternd die Zehen in den Strohsitz krallte, hatte Salzränder, die Hosen der 
Männer waren nass im Schritt. Die Drähte mit denen man ihnen die Hände auf 
den Rücken gebunden hatte, schnitten tief in die geschwollene haut, kaum das 
man sie noch sah. Manche Fingernägel waren aus den violetten Betten 
geplatzt… walter fargt, Was ist mit den leuten?[…] Welchen Leuten?... Ach 
die…Keine Ahnung. Die stehen schon die ganze Nacht da. Warten wohl auf 
jemanden. Im backofen hallte Gelächter[…]Walter meldet, dass er die Personen 
kennt. Boglárka, die Tochter des Müller-Ehepaars, war mit einem vor Budapest 
gefallenen Donauschwaben verheiratet und kochte erst kürzlich für Walters 
Einheit.Es sind gewöhnliche Zivilisten, nette Leute, wir durften in ihrer 
Wohnstube schlafen. Und sie haben unsere Verletzten gepflegt und die 
Transporttiere gefüttert! Die kann man doch nicht einfach liquidieren!" Aber der 
Rottenführer nimmt ihn nicht ernst."Noch keine Schramme. Hast du schon mal 
jemanden abgemurkst?" Walter verneinte, und er runzelte die Stirn. "Wirklich 
nicht? Menschenskind, was bringt man euch bloß bei […]Kuchen backen? Na 
komm, ich zeig's dir." "Bei diesem Pack musst du zusehen, dass der Knoten vorn 
ist", sagte der Mann und drehte die Schlinge. "Hängt er hinten, bricht nur das 
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Genick, eine Sache von zwei Sekunden. Aber hier, unterm Kinn, hat der Sauhund 
mehr davon. Da ist er noch eine Weile bei sich und wird schön langsam 
verröcheln."Mit den Worten "Partisanen, Juden, Huren, wen schert's?" tritt 
einer der Fallschirmjäger den Hocker unter dem Müller weg. Nachdem auch der 
Ziegenhirt erhängt wurde, sagt einer zu Walter:"Das war's schon. [...] Keine 
große Sache, oder? Sollte man mal gemacht haben. Komm her, die Frau ist für 
dich."Walter weigert sich, die blinde Müllerin zu töten. Ein Fallschirmjäger 
meint dazu:"Aber gut, wie du willst, bleibt die Alte eben da stehen. Fressen sie 
die Ratten."Zunächst sieht es so aus, als ließen die Männer die Frau zwischen 
den beiden Erhängten stehen, denen Blut aus den Augen läuft und Kot und Urin 
von den Füßen tropft. Aber sie binden den Hocker an das Fahrzeug, ohne dass 
Walter es mitbekommt. Als er anfährt, baumelt auch die Frau am Strick. 
(Rothmann 2015: 80-86) 

Also er wird hier schuldig wo er keine Schuld hat. Die Soldaten werden hier als 
brutale, schikanöse, entmenschte Figuren gezeigt. 

Wegen diesen Abschnitten können wir Walter eigentlich als eine Person 
betrachten, die rein unschuldig ist. Er ist ahnungslos und ungewollt unter Zwang des 
Militärgewalts unschuldig schuldig geworden. Also es herrscht ein Dilemma für 
Walter. Friedrich Caroli, genannt Fiete, Walters bester und liebster Freund ist frech 
und verletzlich. Er ist die zweite Hauptfigur dieses Romans.   

Die gedanken um zu fliehen hatte Fiete schon eh und jeh. “wer will dich 
eigentlich finden wenn du in diesen Wäldern verschwindest? Bis es vorbei ist 
meine ich? [...]wir sind kräftiges Frischfleich und werden an den Feind vefüttert, 
wenn wir nicht türmen- siehst du das nicht ein?(Rothmann 2015: 68) 

Während Walter an sein Schicksal galubt möchte Fiete immer wieder einen 
Ausbruchversuch machen.  

Wegen seinem ablehnenden Verhalten und dem Versuch der Fahnenflucht wird 
er grausam hingerichtet. Walters Kompanie ist mit dem Schiessbefehl beauftragt. Wer 
danebenzielt, wird selbst an die Wand gestellt. Eine Situation von Ausweglosigkeit 
und Unausweichlichkeit. Walter wagt das Äusserste, um seinen Freund zu retten. Aber 
es ist vergeblich.Der Höhepunkt des Romans ist es wo Walter seinen Freund 
erschiessen muss. Der Kieg ist ja sozusagen schon verloren. Von Osten kommen die 
Russen von Westen die Amis (Amerika- Engländer). Es ist nutzlos noch den Krieg 
fortzuführen, aber wer entflieht wird an die Wand gestellt.  

Als Walter eines Tages von einer Tour in die Unterkunft zurückkehrt, begrüßen 
seine Zimmerkameraden ihn: "Dass Fiete hier ist, weißt du?" Walter: "Du 
meinst drüben in Győr, im Lazarett?" Darauf der Mitbewohner: "Hier ist er. 
Hier im Keller, hinter Schloss und Riegel. Das dumme Arschloch ..." – "›Aber 
wieso?‹, fragte Walter. ›Wie kann das sein? Er ist doch verletzt.‹" Doch Walter 
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hat richtig gehört: "Dieser gottverdammte Idiot. So kurz vor Schluss ..." – "Und 
rate mal, wer deinem tapferen Freund die letzte Tür aufstoßen darf? Wir alle 
hier, unsere Stube. Also auch du. – Morgen früh ist er dran." (Rothmann 
2015:139-140) 

Walter Urban ist quasi wegen seiner Verschwiegenheit in einer unentdeckten 
Welt. Er zieht eine Grenze zwischen sich selbst und der realen Welt in dem er immer 
versucht zu schweigen.  

Er muss seinen Freund erschiessen,   

"Ausnahmsweise erhalten Sie die Genehmigung, engste Angehörige zu 
benachrichtigen. Maximal vierundzwanzig Zeilen, leserlich. Keine Ortsangabe, keine 
Namen von Kameraden oder Vorgesetzten, keine Äußerungen zum 
Standrecht.Domberg riet Walter noch zynisch, gut zu zielen, um seinem Freund 
unnötiges Leid zu ersparen. Als Walter gegenüber seinen Kameraden verzweifelt die 
Absicht äußert, daneben zu schießen, erwidert einer von ihnen: 

"Sei kein Idiot, Mann, der stirbt eh. Die zählen die Einschüsse, und wenn einer 
fehlt, schicken sie uns alle noch vor dem Mittagessen an die Front." 

Also er muss seinen Freund erschiessen. 

Es gibt keine Möglichkeit, den Befehl zu verweigern, wenn man nicht selbst 
erschossen werden will. Am Ende, nach der Exekution, untersucht ein Arzt mit einem 
Bleistift die Zahl der Einschusslöcher. Wenn nicht jeder aus der Truppe getroffen hat, 
sind die Folgen fatal. 

Eigentlich haben diese jungen Männer nichts mit dem Krieg zu tun und wollen 
auch nicht für Hitler kämpfen, weil sie überhaupt keine Ahnung von Politik haben. 

8. HANDLUNG UND STRUKTUR VON DEM ROMAN “EIN 
SONNTAGSKIND” 

Die Handlung des Romans “Ein Sonntagskind” lässt sich, wie folgt, skizzieren: 

Konrad Kanmacher mit knappen 15 Jahren wird mit der Zusprache der Tante, 
eine Sympathisantin des Hitler Regimes, meldet sich freiwillig mit seinen Freunden zu 
der Wehrmacht. Die letzten 13 Monate vor des Zweiten Weltkriegs und das Leben 
nach dem Krieg wird sozusagen mit einer chronologischen Zeittafel und immer 
zurückkehrenden Wiederholungen erzählt. Es ist ein Bildungsroman von dem 
Protagonisten, dass mit 14 Jahren anfängt und als ein Philosophiedozent aufhört. Erst 
nachdem sein Sohn seine Tagebücher und besondere Schriften findet,erfahren die 
Kinder, dass er einstmal ein Verehrer des Hitler Regimes war. 
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Die Struktur des Romans gliedert sich in 14 Teile, wo die Erlebnisse des ich- 
Erzählers chronologisch durch Rückblicke in seine Vergangenheit geschildert werden. 

Die erste Scham, die uns absurd vorkommen kann ist, dass der Protagonist sich 
schämt, weil er bis jetzt niemanden getötet hat.   

Zu tief saβ seine Scham, als Soldat eine Niete zu sein, keinen Mumm in den 
Knochen zu haben (Koneffke 2015 :15) 

Aber als er danach bei einer Schieβerei einen Polen umgebracht hat, nimmt er 
dises als einen Erfolg an, daβ er seinen Eltern mit langen Briefen mitteilen möchte. 

Mit dieser Schreibfaulheit war es zu Ende, da er nun seinen ersten Erfolg melden 
konnte: …Er versicherte eine saubere Arbeit verrichtet zu haben, und forderte 
seine Familie auf, stolz zu sein, stolz auf den Sohn, der ein tapferer deutscher 
Soldat sei (Koneffke 2015:15-16) 

Also er wurde vorher (vor dem Krieg) dermaβen von Hitler und dem NS- 
Regime besessen, daβ er das Töten als Erfolg annahm.  

Aber nach dem er einige Polen erschossen hat schreibt er seiner Familie ein 
zehn Seiten langen Brief, in dem er immer wieder betont, dass die Familie Stolz auf 
ihn sein kann.Wieder an einem Abend mit seiner Einheit saβen sie am Feuer. 

Sechs Freunde saβen in einer verlassenen Scheune um das Feuer und sprachen 
was sie alles nur Falsches gemacht haben. Mit diesem Gespräch können wir schon 
sehen, daβ die Soldaten Reue empfinden. 

Magnus sagte: Und was mit den Juden passiert ist, bemerkte er unversehens, 
wird man uns niemals verzeihen. Ich habe es selbst beobachtet in Ukraine, sie 
muβten samt Kind und Frauen eine grube ausheben und als sie fertig war 
wurden sie ohne Kleider erschossen und fielen in die Grube […] Scheuβlich sage 
ich euch, eine Schande. (Koneffke 2015:.18-19)   

Auch Konrad gab zu, das was mit den Juden passierte, ein Unrecht war. Und 
auch er empfindet Reue, aber als ein Befürworter des Kriegs hat er natürlich eine 
Ausrede.  

Es herrscht Krieg, und im Krieg muβ man sich entscheiden[…] Mit Kritiksucht, 
Bedenken und Meckerei konnte man keine Erfolge erzielen[…] Feldwebel 
Magnus sagte “Unsere Schuld”, wir hatten keine Geduld mit den Juden und das 
war ein Fehler. (Koneffke 2015: 19-20) 

Mit diesen Sätzen können wir schon beim Anfang des Werks bemerken, dass 
der Protagonist an einem Schuldgefühl leidet. Am nächsten Morgen wird er bei einem 
Schusswechsel mit den Russen am Schenkel verletz.   
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Hartmut und Konrad melden sich freiwillig für einen Sonderauftrag. Hartmut 
hat sich freiwillig gemeldet weil er seinen Freund nicht alleine lassen wollte. 
Viele Befehle wurden mit Erfolg bestanden. Ein Tag vor dem Ostern wurden sie 
von den Russen angegriffen und Hartmut kam mit einer Granate zum grausigen 
Ende (Koneffke 2015: 75-81) 

Weil er seinen Freund alleine im sterben lieβ, wird diese Schuld den 
kriegsbegeisterten Konrad ein Leben Lang verfolgen. Er hatte sich ohne dem Kumpel 
beizustehen aus dem Staub gemacht und das brannte in seinem Bewuβtsein ein wie 
eine Schuld, die man wohl nicht wiedergutmachen könnte. 

In Konrads Genugtutung mischte sich Reue, verzweifeltes Schuldbewuβtsein. Er 
litt an der Vorstellung eines Versagers, das schwerer wog als sein soldatischer 
Mut. (Koneffke 2015: 86) 

Im Krieg erlebt der junge Kannmacher viele schreckliche Dinge, führt aber 
selbst abscheuliche Kriegsverbrechen mit Begeisterung aus und will, dass seine 
Familie Stolz auf ihn sein sollen. Während der Flucht vor russischen Streitkräften wo 
der Krieg bereits verloren ist finden er und sein Sonderkommando Schutz in einem 
verlassenen Herrenhaus. Bei der Nachtwache, die er ausführt,  entdeckt Konrad einen 
Kameraden, der Fahnenflucht begehen will. Sene Treue zum Vaterland, obwohl das 
Vaterland schon verloren ist, verrät er diesen Soldat an den Hauptmann. Seinen 
Freund zu verraten würde wohl die gröβte Scham für ihn sein, das ihn ein Lebenslang 
verfolgen wird. Der Fliehende wird gefangen und hingerichtet. Konrad beteiligt sich 
bei dieser Hinrichtung als ein stets korrekter Soldat. Somit übernimmt er eine weitere 
Schuld.  

Bei verschiedenen Schieβerein wird er verwundet.  

Nach der Erholung aus dem Lazarett und Ende des Kriegs kommt er zu seiner 
Familie zurück. Der Krieg ist zu Ende aber das Schuldgefühl und die Scham dauert 
immer weiter in der Psychologie von Konrad. 

Als ein Mann von circa 15 Jahren war er wider den Gedanken des Vaters. Bevor 
er sich in den Krieg eingelassen hatte, dachte er ernsthaft den Vater zu spionieren. 
Aber jetzt wo der Krieg zu Ende war und er wieder nach Hause zurückgekommen ist 
meinte er:  

Es war umso schmerzlicher den eigenen Vater ans Messer zu liefern, wegen 
Ermunterung und fahnenflucht. Eine Anzeige gegen den vater zu erwegen war 
wohl keine verkraftende Schuld. Dieses schuldgefühl verurteilte Konrad zu 
Wehrlosigkeit gegen den vater und einer ewigen Scham. Inzwischen hatte der 
Vater der jüdischen Schlomov Familie mit samt seinen Kapital geholfen heimlich 
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ins Ausland zu helfen. Dafür muβte er aber sechs Monate Kellerhaft bei der 
Gestapo haben. (Koneffke 2015:166) 

Also der Vater ist ein Judenfreund. Für ihn konnten moralische Schuld nicht als 
Soll und Haben vermerkt werden. Wegen dieser Entscheidung können wir natürlich 
nicht behaupten, dass es eine Kollektivschuld gebe. 

Auch Konrad spricht nicht mehr so viel wie Walter Urban nach dem Krieg. 

Konrads beharrliches Schweigen war grausam gewesen. Er verstand warum er 
verstummt war[…] Er bemerkte eine andere Scham vor der Mutter und 
Schwester[…] Er erlebte eine Entfremdung von Mutter und Schwester. 
(Koneffke, 2015: 171) 

Sein Freund Ferdinand der auch ein Sympatisant Hitlers war begann zweimal 
nach dem Ende des Kriegs Selbstmord aber schaffte es nicht. Sein liebloser 
Vater meinte: Du Waschlappen, kriegst ja auch nicht fertig dir das Leben zu 
nehmen (Koneffke 2015:180) 

Auch die Tante Alma, eine Hitler Bewunderin aus der Stadt vertrieben wo sie 
lebte, kam nach drei täglicher Reise ins Haus der Kannmacher. Der Krieg war verloren 
aber die Tante bejubelte Hitler immer weiter.  

Hitler sei von falschen Leuten umgeben gewesen […]Unsin wetterte Ludwig, der 
mann war ein Irrer dem wir barbarischen Deutschen erlaubt haben seine Ideen 
in die Tat umzusetzen. Zwangsvorstellungen eines Besessenen war 
das![…]Zigtausende Menschen umbringen ist planvoll betriebener Massenmord 
( Koneffke 2015:201) 

Mit diesem Zitat sehen wir wie man nun zugibt und reut was wirklich in 
Deutschland passiert war. 

9. UNTERSCHIEDE UND GEMEINSAMKEITEN ZWISCHEN DEN 
WERKEN 

9.1 Unterschiede 

IM FRÜHLING STERBEN EIN SONNTAGSKIND 
Walter war kein Nazi -Sympathisant Konrad war zuerst ein Nazi -Sympathisant 
Walter Urban und Fiete Caroli waren 
zwangsrekrutiert 
 
 

Konrad Kannmacher war freiwillig bei der 
Wehrmacht, obwohl sein Vater versucht hatte 
ihn von seinen Gedanken abzulenken, und 
hasst zuerst die Kritik seines Vaters, der 
gegen den Krieg war. 
 

“Und er verfluchte den Vater 
daheim, seinen maulfaulen Vater, 
den Buchhalter, der ein fanatischer 
Kriegsgegner war”(Koneffke 2015: 

485 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

7) 
 

Er tötete soweit wie möglich niemand. Und 
half anderen Menschen beim Überleben. 

Weil er zuerst niemanden getötet hatte fühlte 
er sich erfolglos 

Walter hat im Krieg nur einen Schuss 
abgegeben, dass auch reichte  Lebenslang zu 
schweigen  

Tötete viele Soldaten, unter deren auch seine 
besten Freunde waren 

Die Emotionen bei Walter können wir nicht 
direkt finden. Sie sind nicht erkennbar. 
Deswegen ist der Roman immer wieder mit 
Umgebungsbeschrei- bungen geschrieben 
worden.  

Die Emotionen bei Konrad finden wir direkt, 
wo der Protagonist seine Emotionen wie 
Angst, schuldig sein usw. erklärt.  

Als Walter nach dem Krieg und 
Freientlassung der Alliierten nach Hause zu 
seiner Mutter kommt ist er sozusagen 
unerwünscht. “Walter fährt nach seiner 
Freilassung nach Essen-Borbeck. Vom 
Elternhaus ist nur noch Schutt übrig. Die 
Privat- und Geschäftsräume des 
Beerdigungsunternehmers Herbert Hess 
befinden sich im Torhaus des Friedhofs. Er 
feiert gerade mit einigen Gästen seinen 
Geburtstag. Sie trinken Bowle. Helene öffnet 
ihrem Bruder, aber die Mutter stellt erst noch 
eine Platte ab, bevor sie ihren Sohn anschaut 
und fragt, warum er sich nicht angekündigt 
habe. 
 

"Mann, Mann, Mann, wo bringen wir 
den jetzt unter? Schon wieder ein 
Esser mehr …" (Rothmann 2015: 199) 

 
Der Krieg hat leider eine Verfremdung 
zwischen den Familienangehörigen 
geschaffen. Die eigene Mutter ist gegenüber 
dem Sohn Fremd. Eine Lieblosigkeite und 
gnadenlose Situation. 

Konrad aber, der nach dem Krieg seine 
Familie wieder auffindet wird wieder mit 
einer Warmherzigkeit von der Familie 
aufgenommen.  

Nach der Rückkehr ins Zivilleben befinden sie 
sich in einem zerstörten Deutschland. Walter 
muss zuerst als Melker in einem anderen 
Gebiet arbeiten. Dann aber als Bergmann sein 
Beruf ändern. 

Konrad zieht bei seiner Familie ein, die auch 
selbst bei einem Freund des Vaters mit 
mehreren Familien unterstellt sind. Und es 
gibt keine Arbeit gibt.  

 

9.2 Gemeinsamkeiten 

IM FRÜHLING STERBEN EIN SONNTAGSKIND 

Er ist die letzten drei Monate bei der 

Wehrmacht tätig. 

Er ist seit den letzten 13 Monaten bei der 

Wehrmacht. Aber im Buch werden sozusagen 

die letzten 4-5 Monate erzählt. 
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Zu dem Zeitpunkt war er 17 Jahre alt Zu dem Zeitpunkt war er 17 Jahre alt 

Bester Freund: Fiete (Friedrich Carolie) Beste Freunde: Erwin Pfaff und Hartmut 

Hildebrandt 

Hauptpersonen müssen Befehlen von 

Obrigkeiten Folge leisten 

Hauptpersonen müssen Befehlen von 

Obrigkeiten Folge leisten 

Der Beste Freund begeht Fahnenflucht Der Beste Freund begeht Fahnenflucht 

Hauptperson muss den Freund Hinrichten  Hauptperson muss den Freund Hinrichten  

Bester Freund der Hauptperson stirbt, 

Trennung der engsten Vertrauten 

Bester Freund der Hauptperson stirbt, 

Trennung der engsten Vertrauten 

Hauptpersonen sind emotional betroffen und 

haben noch lange damit zu kämpfen 

Hauptpersonen sind emotional betroffen und 

haben noch lange damit zu kämpfen 

Die Werke beschäftigen sich auf verschiedenen Ebenen mit der Vergangenheit. 
Als Vertreter der Nachkriegsgeneration Thematisieren beide Weke, vor allem 
Probleme wie Schuld, Scham, Gerechtigkeit im Hinblick auf seine deutsche Heimat. 
In den Romanen erinnern sich die Erzähler an ihre eigene Vergangenheit. Die 
Erinnerung als Schreibweise hat die Funktion die Vergangenheit und den Gegenwart 
zu verbinden. Die protagonisten beider Romane versuchen sich mit der Erinnerung an 
ihre Vergangenheit,das Erinnerte zu konstruieren, von ihrer Schuld und Scham zu 
fliehen. Aber am Ende der Romane sieht man, daβ die Flucht nicht so leicht wird und 
das sie sich auch nicht von dieser Schuld erlösen können. 

SCHLUSSBEMERKUNG 
Am Ende des zweiten Weltkriegs kamen mehr als 60 Millionen Menschen in 

der ganzen Welt ums Leben. Sehr viele von Ihnen waren Zivilisten. Viele Menschen 
die wohl überhaupt keine Schuld an dem Krieg hatten, kamen vor- zwischen und nach 
dem Krieg ums Leben. Das Ende des Zweiten Weltkriegs wurde seit den 80 ger Jahren 
fortwährend von bestimmten Disziplinen bearbeitet. Dieses Ende evoziert immer die 
Erinnerungen der Personen und auch der Öffentlichkeit. Für diese Evozierung können 
wir Filmproduzente, Literate, Historiker als Berufsgruppen aufzählen, die sich um den 
Diskurs der Vergangenheit interessieren. In den beiden Weltkriegsromanen, die wir 
zur Hand genommen haben, handelt es sich um die Protagonisten, die Opfer eines 
verlorenen Krieges sind. Die Erinneungsgeschichten der Protagonisten wurden unter 
den Begriffen wie Schuld, Scham und Kollektivschuld unter der Hinsicht der 
Geschichtspolitik erarbeitet. Innerhalb der Romane wird der Krieg mit seinen krassen 
Seiten gezeigt und die Erinnerung thematisiert. Im Rahmen dieser Arbeit sehen wir die 
Protagonisten in einer psychischen Störung, weil sie selbst ihre besten Freunde 
hinrichten und im Krieg zum Sterben hinterlassen haben. 
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Wenn wir den Zweiten Weltkrieg von der sicht der überlebenden her auswerten 
würden, würden sie wohl jene Begriffe wie: Vermisst, vergewaltigt, gefangen 
genommen, Flucht, gestorben, verschüttet, umgebracht worden, Heimatlos oder 
Selbsmord begannen beurteilen.  

Es ist eigentlich eine Realität, dass man an der Vergangenheit nichts mehr 
ändern kann. Aber man kann der neuen Generation die negativen Einflüsse, die die 
Schuld auf den Beinen halten beibringen. Somit kann man lehren, dass man sich von 
Vorurteilen, Hass und Feindlichkeiten gegnüber einem Mensch oder einer bestimmten 
Menschenmasse profitiren kann. Auch Projekte wie die “Stolpersteine” zum Beispiel 
sollen zur Erinnerungskultur der Menschen oder der neuen Generation helfen.     
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ÖZET 

Yeryüzündeki bütün kültürler, diller, hatta dinler etkileşim içindedir ve birbirlerinin içinde belli 
izler bırakmaları kaçınılmazdır. Bu açıdan insanoğlunun kültürel mirasından beslenen edebiyat, 
sadece bir milletin değil bütün medeniyet tarihinin bir yansımasıdır ve bu kültürel alışverişin 
yazıya aktarılış biçimidir. 19. yüzyıldan itibaren başlı başına bir disiplin olarak kabul gören 
karşılaştırmalı edebiyat bilimi isegeçmişten geleceğe, bir milletten diğer millete uzanması, 
bazen de aynı kültür içerisinde bir köprü görevi görmesi açısından önem taşımaktadır. Bu 
tanımdan hareketle çalışmamızın amacı, 19. yüzyıl Rus edebiyatında insanın kendisiyle ve 
içinde yaşadığı toplumla olan mücadelesini realist bir bakış açısıyla yansıtan F. M. 
Dostoyevski’nin Beyaz Geceler (1848) adlı eseriyle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının 
önemli öykü yazarlarından Samet Ağaoğlu’nun Kediseven Sokağındaki Bahçe (1950) adlı 
öyküsünü hayalperest tipi bağlamında karşılaştırmaktır. Bu amaçla hem metni hem de yazarı 
temel alan inceleme yöntemleri eklektik bir biçimde kullanılacaktır. Hayalperest tipinin 
oluşumunda etkili olan tarihsel ve sosyal unsurlara, yazarların kendi yaşamlarından aktardıkları 
izlere ve her iki eserdeki hayalperest tipinin psikolojik açıdan tutarsızlıklarına dikkat 
çekilecektir.  

Anahtar Kelimeler:F. M. Dostoyevski, Samet Ağaoğlu, Hayalperest Tipi, Beyaz Geceler, 
Kediseven Sokağındaki Bahçe. 

TWO MACHINISTS OF DREAM TRAIN: F.M.DOSTOYEVSKY AND SAMET 
AGAOGLU 

ABSTRACT 

All cultures, languages, even religions on the world are in interaction with each other and it is 
inevitable that they leave certain traces on each other. In this respect, literature, fed with 
cultural heritage of human being, is a reflection of not only a nation, but also the whole 
civilization, and is the way this cultural exchange transfers into article. Comparative literature 
science, accepted as a discipline on its own since 19th century, plays an important role in terms of 
tracing from past to present, from a nation to the other, and sometimes in terms of serving as a 
bridge within the same culture. Starting from this description, the aim of our study is to 
compare The Garden in Kediseven Street (1950) work of SametAgaoglu, who is one of the 
important story writers of Rebuplic period Turkish literature, and White Nights (1848) story of 
F.M. Dostoyevsky, realistically reflecting man’s struggle in 19th century Russian literature with 
himself and the society, in which he is living, within the context of dreamer character. With 
this aim, methods, based both on writer and on text, are eclectically used. Both historical and 
social factors, having influence on formation of dreamer character, and psychological 
contradictions of dreamer characters in both works, and traces from author’s own life are 
remarked.

Keywords: F. M. Dostoyevsky, Samet Agaoglu, DreamerCharacter, White Nights, The Garden in 
Kediseven Street. 
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19. yüzyıl Rus edebiyatında toplumsal koşullar yazarların sanatını doğrudan 
doğruya etkilemiştir. Bu dönemde her yazar, değişik özellikler taşıyan ve toplumun 
farklı kesimlerini temsil eden tipler yaratmıştır. Bu tipler aracılığıyla halkın gerçek 
yaşam mücadelesi, bürokratik düzen ve memur kesimi ele alınarak ülke içerisinde ters 
giden sistemi farklı yollarla değiştirme çabasına girmişlerdir. 1821 yılında 
Moskova’da disiplinli bir ailede dünyaya gelen, yazın yaşamında gerçekçi ve eleştirel 
sanat anlayışıyla dikkat çeken Dostoyevski de, 1848 yılında kaleme aldığı Beyaz 
Geceler (Belıyenoçi) adlı eserinde çağının düzenine bağlı kalarak toplumunun aksak 
yönlerini, okurun hasta ruhlu olarak nitelendirdiği hayalperest tipiyle yansıtmaya 
çalışmıştır(Kartal 2015: 1). 

Hayalperestlik, bireyin içinde bulunduğu dünyanın şartlarına uyum 
sağlayamaması sonucunda yalnızlaşması ve hayallerine sığınması olarak 
tanımlanabilir. Dostoyevski,  özellikle erken dönem sanatında yoğun olarak işlediği 
Petersburglu hayalperest tipinin doğuşunu şu şekilde açıklamıştır: 

“Harekete geçmeyi arzulayan, doğal bir yaşamı ve gerçeği arzulayan, ancak 
güçsüz, kadınsı ve naif karakterlerde yavaş yavaş hayalperestlik denilen bir özellik 
doğar. İnsan, sanki insan değil de orta cinse ait tuhaf bir varlık, bir hayalperest olur” 
(Dostoyevski 1988: 558). Peki, hayalperestin ne olduğunu biliyor musunuz,  beyler? 
Bu, Petersburg kâbusu, bir günah örneği, tüm dizginsiz dehşetler, felaketler, zorluklar 
ve çözülmelerle, sessiz, gizemli, iç karartıcı, tuhaf bir trajedidir”(Kosyakov 2009: 
132). 

Eserin her yönüyle Dostoyevski’nin diğer öykülerinden üstünlüğünü vurgulayan 
ünlü eleştirmen A. V. Drujinin, ‘hayalperestliğin’ sadece Petersburg’a değil, 
Rusya’nın geneline ait bir özellik olduğu kanısındadır. Dostoyevski’nin ‘tuhaf bir 
varlık’, ‘Petersburg kâbusu’ olarak tasvir ettiği ve olumsuz bir portre çizdiği 
hayalperest tipine rağmen eleştirmen daha ılımlı, adeta acıma uyandıran bir açıklama 
getirmiştir:“İyi kalpli ve akıllı olmalarına rağmen, mütevazı gereksinimlerinde bile 
kısıtlamalara rağmen mutsuz olan genç bir topluluk var. Gurur, can sıkıntısı ve 
yalnızlıktan hayalpereste dönüşürler, gerçekleşmeyecek hayallerine 
bağlanırlar”(Dostoyevski 1988: 558). 

Beyaz Geceler adlı eser, bir taraftan büyük ve kalabalık Petersburg şehrinin 
yalnızlaşan, her şeyin kusursuz olduğu hayal dünyalarına sığınan kesimini nitelerken 
diğer taraftan Dostoyevski’nin edebiyat yaşamına adım attığı 1840’lı yıllardaki tasviri 
olarak kabul edilir. Bu açıdan Petersburg Günlüğü’nün(Peterburgskayaletopis) 15 
Temmuz tarihli bölümünde“…hepimiz az çok hayalperestiz”62 diyen Dostoyevski’nin 
gençlik yıllarını anlattığı satırlar ile ardından hayalperestin sözlerine yer verdiğimiz 

62F.M.Dostoyevski.(1847).Peterburgskayaletopis.http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0350.shtml [20.09.2016]. 
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örnek arasındaki benzerlik dikkat çekicidir ve eserin otobiyografik özellikler 
taşıdığının bir göstergesidir: 

“Eskiden, gençlik hayallerimde, kendimi bazen Perikles, bazen Marius bazen de 
Neron zamanından bir Hıristiyan, bazen turnuvadaki bir şövalye, bazen 
deWalterScott’ın ‘TheMonastery’ romanındaki Edward Glendinning olarak hayal 
etmeyi severdim. Gençliğimde daha nelerin hayalini kurmadım ki… Hayatımda daha 
dolu, daha eşsiz ve daha temiz dakikalarım olmadı. O kadar hayallere daldım ki, 
bütün gençliğim gözlerimin önünden geçti.” 

Hayalperest: “Belki de soracaksınız, neyi hayal ediyor diye? Neye yarar bunu 
sormak! Kısaca her şeyi hayal eder… Önceleri tanınmamış, ancak sonradan göklere 
çıkarılan bir şair olmayı; Hoffman ile dostluk kurmayı; Bartholomeus gecesini, Diana 
Vernon’u, Kazan’ın alınması sırasında İvan Vasilyeviç’in gösterdiği kahramanlığı, 
ClaraMowbray, EffieDeans, psikoposlar meclisi ve Jan Huss’un onların karşısındaki 
halini (…) hayal eder. (…) (Hayal dünyası) arzuların üstündedir, çünkü onunla her 
şey mümkün, çünkü o doygunluğa ulaşmıştır, çünkü o kendi yaşamının yaratıcısıdır ve 
her an yaşamını kendi keyfince şekillendirmektedir”(Dostoyevski 1988: 559). 

Alıntılardan anlaşılacağı üzere Dostoyevski ile hayalperestin geniş hayal 
dünyaları ve bu dünyanın onların gözündeki üstünlüğü açıktır. 

Beyaz Geceler adlı eser, yazarın “dünyanın en soyut ve kasvetli şehri”63 olarak 
tanımladığı Petersburg’da, isimsiz kahramanın dört gece bir gündüz olmak üzere 
yaşamının kısa bir dilimini yansıtmaktadır. Kahramanın yaşamı, kişiliği ve karakteri 
yazarın isim yerine kullandığı “hayalperest” sıfatıyla aktarılır. Bu şekilde kahramanın 
toplumdan uzak, hatta inzivaya çekilerek bir yaşam sürdüğüne vurgu yapılmaktır. 
Böylece Dostoyevski’nin kahramanını gerek toplumsal sorunlarla gerekse psikolojik 
bunalımlarla baş başa bıraktığı mücadelede yenilgiye uğrattığı belirtilebilir. 
Hayalperest, dönemin toplumunun sorunlarıyla başa çıkamayan büyük bir kesimi gibi 
çareyi kendi dünyasına kapanmakta bulur. Hayalperestin bir sabah uyandığında içine 
çöreklenen sıkıntının yalnızlıktan olduğunu ve sekiz yıl Petersburg’da yaşamasına 
rağmen hiçbir tanıdığının olmadığını fark etmesi, bu inzivaya çekilişin bir 
delilidir:“Sabahın erken saatlerinden itibaren, tuhaf bir can sıkıntısı bana eziyet 
etmeye başlamıştı. Aniden yalnız kaldığımı ve herkesin beni terk ettiğini, benden 
uzaklaştığını sandım.  Elbette haklı olarak sorulabilir: Kim bu herkes? Çünkü 
Petersburg’da yaklaşık sekiz yıldır yaşıyorum ve neredeyse tek bir tanıdık 
edinemedim” (Dostoyevski 1988: 152). 

63Dostoyevski, Yeraltından Notlar  adlı eserinde bu tasviri yapmıştır (Dostoyevski  2013: 10). 
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Kalabalık ve büyük bir şehirde yapayalnız olduğu anlaşılan hayalperest, vaktini 
saatlerce yürüyüş yapıp ardından hayallere sığınarak geçirmektedir. Öyle ki eserde 
anlatıcı, hayalperestin bu yürüyüşler sırasında çevresinde olup bitenleri görmediğini, 
adeta uyurgezer bir ruh hali içerisinde olduğunu özellikle vurgulamaktadır: “Şimdi onu 
durdurmaya çalışınız ve birden sorunuz: Şimdi nerede duruyor? Hangi sokaklardan 
geçti? – Muhtemelen, hiçbir şeyi, nereden geçtiğini ya da o anda bile nerede 
durduğunu anımsamıyordur…”(Dostoyevski 2012: 32). 

 Hayalperestin bu tek düze yaşamı, gece yürüyüşlerinden birinde tanıştığı 
Nastenka ile kısa süreliğine de olsa değişir. Bu tanışma sayesinde hayalperestin 
kişiliği, dış görüntüsü ve geçmişi hakkında çıkarımda bulunmak mümkün olur. 
Hayalperestliğin kahramanın tüm benliğini ele geçirdiği, kurtulmaya çalıştığı ancak 
her defasında daha arzulu bir şekilde hayal kurduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki çoğu 
zaman dalgın ve hüzünlü bir yüz ifadesi olan, kafası çeşitli düşüncelerle karışmış, 
adeta iş yoğunluğundan yorulmuş bir insanı çağrıştırmaktadır. Yakın bir zamanda 
ikramiye alacağı, maddi durumu iyi olmasa da Matryona adında bir yardımcısının 
olduğu bilinmektedir. Üslubuyla entelektüel bir kesimden olduğu izlenimini 
uyandırmaktadır.  

Nastenka aracılığıyla hayali dünyadan çıkma fırsatı bulan hayalperest adeta 
gerçek yaşama gözlerini aralar. İlk olarak Nastenka’ya günah çıkartırcasına bu 
hayallerin ne kadar gerçekçi ve inandırıcı olduğundan bahseder:“Bu masalsı, fantastik 
dünya öyle kolay, öyle doğal bir şekilde oluşuyor ki! Sanki tüm bunlar sahiden bir 
hayal değilmiş gibi! Başka bir an tüm bu yaşamın bir duygu hareketlenmesi, bir serap, 
bir hayal aldatmacası değil de sahiden bir gerçek, gerçeğin ta kendisi olduğuna 
inanmaya hazır olduğum doğru!”(Dostoyevski 2012: 35). 

Hayalperest, insanın doğasında var olan paylaşma ve konuşma gereksinimini ise 
bazen evler bazen de yüzüne bile bakmaya cesaret edemediği yoldan geçen insanlar 
hakkında kurduğu hayallerle gidermektedir. Öyle ki Petersburg’daki evler onun en 
yakın arkadaşları, sırdaşları haline gelir:“Evler de benim tanıdıklarımdır. Ben 
yürürken, sanki her biri önümden sokağa koşmaktadır, bütün pencerelerden bana 
bakmaktadırlar. ‘Merhaba nasılsınız? Tanrı’ya şükür sağlığım yerinde, Mayıs’ta bana 
bir kat daha ilave edecekler’ ya da ‘sağlığınız nasıl? (...) Yarın tadilat olacağım’ 
şeklinde konuşur gibiler. (…)”(Dostoyevski 2012: 6-7). 

Düşüncelerini, kararsızlıklarını, korkularını anlattığı ve bir sevgi bağı kurduğu 
Nastenka’nın kendisini değil de bir başkasını tercih ettiği gecenin sabahında 
hayalperesti, hizmetçisi Matryona’nın getirdiği mektubu okurken buluruz. 
Nastenka’nın kendisine en iyi dostum dediği, onu değil de bir başkasını tercih ettiği 
için af dilediği satırlar karşısında sessizleşen ve psikolojisi bozulan hayalperestin 
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gözünde her şey bir anda şekil değiştirir, kurtulmaya çalıştığı hayallerine geri döner, 
hatta hizmetçisinin on yaş yaşlandığını düşünür. Böylece Nastenka ile geçirdiği dört 
günlük gerçek yaşam son bulmuş olur. Dostoyevski’nin eserin başında Turgenyev’den 
alıntıladığı epigrafta“yoksa o bir an için bile olsa, senin kalbinin yanı başında olmak 
için mi yaratılmış?” sözleri hikâyenin sonuyla anlam kazanır(Dostoyevski 2012: 37). 

Dostoyevski’nin eserinde görülen hayalperest tipi, yazarın ölümünden 28 yıl 
sonra dünyaya gelen, siyasi kişiliğinin yanı sıra Batı’nın etkisinde kalan Cumhuriyet 
dönemi Türk edebiyatında öyküleriyle isminden bahsettiren Samet Ağaoğlu’nda da 
görülecektir. 23  Nisan  1909 tarihinde Bakü’de  doğan Samet Ağaoğlu, liberal 
görüşleriyle tanınan önemli siyaset adamı ve düşünürlerimizden Ahmet Ağaoğlu’nun 
oğludur. Dostoyevski gibi Samet Ağaoğlu da otoriter bir babanın ve dindar bir 
annenin etkisi altında kalır, kardeş ölümüyle sarsılır ve yaşamının ileri dönemlerinde 
sürgüne gönderilir. Dostoyevski gibi hayalperest oluşunu açıkça dile getirir: 

“Ben babamın, kardeşlerimin birbirine eklene eklene ağırlaşmış baskısı, 
annemin hastalıklarından sızan hüzün, elem, kederle dolu hava ve babamın siyasi 
hayatının getirdiği endişelerin, heyecanların fırtınaları arasında bir yandan realist, 
fakat realitenin gösterdiği zorluklardan ürken bir insan, bir yandan da bu ürküntüden 
kurtuluşu, hayallerinde kurduğu âlemde yaşamakta bularak realitenin hülyalarına 
benzemesini isteyen hayalperest bir idealist oldum. (…) Hayalimde yaşadıklarıma öyle 
alıştım ki, gerçektekiler bana tatsız gelmeye başladı”(Ağaoğlu 2013b: 20, 21). 

 Dostoyevski’yle ortak bir yaşam çizgisinde bulunan Samet Ağaoğlu, 
öykülerinde de üstat kabul ettiği yazarın kahramanlarına benzer tipler oluşturur. Hatta 
bu benzerlik, yazarın sert eleştiriler almasına ve Dostoyevski’nin taklidi olduğu 
yönünde görüşlere neden olur. Samet Ağaoğlu’nun tüm eleştirilere cevaben sarf ettiği 
sözler, bu etkiyi en açık haliyle yansıtmaktadır:“Ben Dostoyevski’yi on beş yaşımdan 
itibaren durmadan okumaktayım. Tesiri altında kaldığım muhakkak. Benzemeyi ise 
hayalimin ötesinde kabul ettiğimi de söylemek isterim”(Aslan 2009: 62). 

Anlaşılacağı  üzere  Samet  Ağaoğlu,  Dostoyevski’nin  etkisinde  kaldığını  
açık bir şekilde dilegetirmektedir. Bu etkiyi, 1950 yılında yazdığı Kediseven 
Sokağındaki Bahçe adlı eserinde hayalperest tipini işleyişinde de bulmak mümkündür. 
Nasıl ki Dostoyevski, eserinde bütün yaşamı boyunca kopamadığı Petersburg’u mekân 
olarak ele aldıysa, Samet Ağaoğlu da huzur bulduğu Ankara’yı tercih etmiştir. Eser,  
işini  severek  yapan  bir  memurun,  her  mesai 
bitiminde Kediseven Sokağı’ndaki bahçeye giderek bir kanepenin üstünde oturup yaşa
mındakihuzura kulak vermesiyle başlar. Kahramanın bu bahçede oturmak dışında bir 
şey yapmadığı görülür. Bu bahçe ile ruhunu özdeşleştirir:“Kediseven Sokağı’ndaki 
küçük bahçe ile ruhumu birbirine benzetiyorum. İkisi de sükûn ve inziva içindeydiler, 
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ikisi de bu kocaman kâinatta kimsenin gözüne çarpmıyan, kimseyi rahatsız etmiyen 
birer köşe idiler”(Ağaoğlu 2013a: 151). 

Hayalperestin huzur dolu günleri, bu bahçede genç bir kızın fotoğrafını 
bulmasıyla son bulur. Bu fotoğrafa bakarak hayallere dalar, resmin canlı olduğuna 
inanarak kızın kendisine gülümsediğini düşünür. Zamanla bu fotoğraftaki kız onun 
sevgilisi, hatta eşi olur. Kurduğu bu hayaller onu adeta esir alır ve ruhuna işler: 

“Cebimden resmi çıkardım. Bugün bana gülümsüyor gibi geldi. Çehrede o 
durgun, ciddi melal yerine yorgun bir huzur vardı. Resmi dudaklarıma götürerek 
öptüm. Bu, hakiki bir öpüş kadar canlı, uzun, zevkli oldu. Dudaklarımın yandığını, ılık 
bir nefesin harareti ile yüzümün kızardığını hissettim. Bu andan itibaren hayallerime 
yeni bir yol açıldı. Bu yoldan insani arzu ve ihtirasın tahayyül ettirdiği bütün 
şekillerde ve bu şekillere yenilerini de katarak onunla yorucu, harap edici bir aşk 
hayatı yaşamağa başladım”(Ağaoğlu 2013a: 158). 

 Hayalleri her geçen gün daha yoğun bir hal almaya ve çeşitlenmeye başlar. Bu 
yoğunluk ve çeşitlilik hayalperestin bir hayalden diğerine hızla geçişini anlattığı 
satırlarda görülmektedir: “Muhayyilem çalışıyor, etrafımızdaki dekor değişiyor, 
kendimi onun elinden tutmuş kızgın bir çölün üstünde ufukta gözüken bir tepeye doğru 
koşarken buluyordum. Dekor yine değişiyor, bu sefer kendimi dört tarafı yüksek 
dağlarla çevrili bir gölün ortasında geniş bir yığın içinde görüyordum. Yanımda yine 
o vardı. Üşüyor ve bana sokuluyordu”(Ağaoğlu 2013a: 154). 

Hayalperestin mesai bitiminden sonra başlayan bu hayalleri, eserde tam olarak 
açıklanmasa da yazarın okuyucuya hissettirdiği yalnızlığının bir göstergesidir. Gece 
kurduğu hayallerle mest olan hayalperest gündüz bu anları hatırlayarak vakit geçirir. 
Adeta uyurgezer bir hale dönüşür.Hayallerinin peşinden giden ve her yeni gün biraz 
daha bu hayali dünyanın esiri olan hayalperest, gördüğü bir rüyanın ardından içinde 
bulunduğu boşluğun farkına varır. Fotoğraftakikadının kendisine gülümsediğini 
düşünerek başlayan ve ona âşık olmasıyla yoğunlaşan hayaller, yine bu kadının yılan 
suretinde karşısına çıkıp hayalpereste hükmetmesiyle son bulur:“Kadın, aşk, hayat, 
ölüm hepsi benim. Seni vehimler, hayaller âlemi içine ben sürükledim. Sen artık bu 
âlemin en zavallı, en iradesiz bir esirisin”(Ağaoğlu 2013a: 160). 

Fotoğraftaki kadının hükmeden sözlerinin etkisiyle dehşete kapılan hayalperest, 
içinde bulunduğu durumdan hiçbir şekilde kurtulamayacağını düşünerek umutsuzluğa 
kapılır. Karamsar düşüncelerle boğuşur. Bir katilin olay yerine gittiği gibi o da her 
şeyin başladığı Kediseven Sokağı’ndaki bahçeye gider. Fotoğrafı bulduğu yere bırakır 
ve son kez onunla konuşarak kendisini azat etmesi için yalvarır:“Beni artık azat et. 
Günlerden beri avuçlarının arasında cıvık bir hamur haline getirdiğin ruhumu, aklımı, 
vücudumu bırak! Sakin köşemde huzur içinde yaşarken fırtınaya tutulmuş bir yaprak 
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gibi bütün benliğimi ihtiraslı, felaketli, meş’um vehimlerin ve hayallerin içinde 
sürüklemekten bıkmadın, yorulmadın mı?”(Ağaoğlu 2013a: 160). 

Karşılaştırmalı edebiyat bilimi ışığında ele aldığımız her iki eserde de 
hayalperest tipi açısından bir benzerlik söz konusudur. İki yazarın da kahramanına 
isim vermeyerek onun yaşamda aciz ve önemsiz olduğuna dikkat çekmesi, ilk benzer 
noktayı oluşturmaktadır. Çünkü isim, kişiyi niteleyen ve toplumda bir birey oluşunun 
ilk sembolüdür. Bu açıdan, her iki kahramanın toplumda yer edinememiş, niteliksiz 
varlıklar olarak yansıtıldığı belirtilebilir. Kırılgan, içine kapanık bir kişiliğe sahiptirler, 
yalnız ve monoton bir yaşam sürmektedirler.  

Hayalperest tipi işlenirken de kahramanların benzer şekillerde bu sürece dâhil 
oldukları ve eserde negatif bir tablo oluşturdukları görülür. Kahramanların günlük 
yaşamın gailesinden kurtuldukları mesai bitimini sabırsızlıkla beklemeleri, uzun 
yürüyüşler yaparak düşüncelere dalmaları, duygusal bir yapıya sahip olmaları tespit 
edilen diğer benzer noktalardır. Ayrıca hayaller dışında herhangi bir faaliyette 
bulunmadıkları ve toplumsal hayata yüz çevirdikleri de belirtilebilir.  

Her iki eserde de hayalperestin hayalleri gece vakti başlar ve gündüz son bulur. 
Çünkü gece, belenmedik serüvenlerin başlangıcıdır. Engellerin ortadan kalktığı ve 
sınır ötesine ulaşıldığı bu zaman diliminde hayalperest, gerçek dünyada yapmayı 
tasarladığı ancak hayata geçiremediği tüm planlarını gerçekleştirmektedir. Gündüz 
vakti her şeyin tüm çıplaklığıyla adeta yüzene vurulduğu, ezilip küçümsendiği 
ortamlar gece yerini ihtişamlı saraylara, hayalperestin kendini daha önemli hissettiği 
anlara bırakmaktadır.  

Hayalperest kahramanların monoton yaşamları bir kadın aracılığıyla renklenir. 
Ancak Beyaz Geceler’in hayalperesti huzuru Nastenka ile bulurken, Kediseven 
Sokağındaki Bahçe adlı eserde aksine kadının fotoğrafının bırakılmasıyla, bu 
duygunun hissedildiği görülmektedir. Böylece iki eserdeki ilk farklı nokta 
oluşmaktadır. 

Yaşamlarında mesken edindikleri şehirleri eserlerinde konu edinen yazarların 
kahramanlarında da bir yere bağlılık hissini yarattıkları görülmektedir. Beyaz 
Geceler’inhayalperesti Petersburg’un sokaklarını, evlerini ve en ıssız köşelerini 
kendine mesken edinirken, Kediseven Sokağındaki Bahçe adlı eserde Ankara şehri 
dikkat çekmektedir.  

Doğadaki ani değişimler her iki eserde de hayalperestin ruh halini 
yansıtmaktadır. Güneşli ve aydınlık günler,hayalperestin yaşamında güzel gelişmelerin 
olacağının işaretidir. Rüzgârın ve fırtınanın olduğu kasvetli günler ise ayrılığın ya da 
kötü bir haberin sembolüdür. Beyaz Geceler’de ilkbahar mevsiminin verdiği tazelik ve 
sıcaklık, Petersburg’un hayallere zemin hazırlayan muhteşem beyaz geceleri ile 
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bütünleşir. Doğanın güzelliği, hayalperestin yaşamını değiştiren ve gerçek bir soluk 
almasını sağlayan Nastenka ile tanışacağı gecenin müjdecisidir. Kediseven 
Sokağındaki Bahçe adlı eserde ise Ankara’nın sonbahardaki kasvet ve tembellik hissi 
uyandıran manzarası ile karşılaşılır. Bu manzara, hayalperestin yaşamını bir anda 
kâbusa çeviren, işlerini aksatmasına neden olan ve içine korku salan fotoğrafı bulacağı 
günün habercisidir. 

Sonuç itibarıyla toplumunun gerçeklerine ışık tutan, halkın ezilen kesiminin 
sözcüsü olan ve üslubunun kendine has inceliğiyle bunu her eserinde farklı bir tipte 
yansıtan Dostoyevski, hayalperest tiple döneminin koşullarında zayıf bireylere yer 
olmadığını, bu düzenin mücadele gerektirdiğini vurgular. Bu düzene ayak 
uyduramayanların ise adeta yaşayan ölülere, hayalperestlere dönüştüğünü ve yok 
olmaya mahkûm olduklarını yansıtır.Samet Ağaoğlu isekahramanının hayalperestlik 
sürecini her ne kadar Dostoyevski gibi toplumsal sorunlar bağlamında ele almasa da, 
yaşamda amaçsız bireyin içine düştüğü çaresizliği yansıtması açısından dikkat 
çekmektedir.Baskın bir baba, sürgün, zorlu hapishane ve yaşam koşulları, yaşadıkları 
her anın canlı tanığı olan şehre bağlılık gibi kişisel yaşamlarında da pek çok paydada 
birleşen iki yazarın farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen 
ortak bir paydada buluşacakları bir düşünce sistemine, algılama ve anlama yetisine 
sahip olduğu yargısına ulaşılabilir. Bu durum da, edebiyatın evrensel olduğunu ve 
zamanla sınırlı olamayacağını göstermektedir. 
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RUSÇADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİLERİNDE FİİLLERİN İŞLEVİ  
(ÇEHOV’UN DOĞA TASVİRLERİ ÜZERİNE) 
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ÖZET 

Yazın eserlerinde doğa tasviri geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Bir eser yapısında doğa 
tasvirinin yeri ve önemi farklı olabilir. Yazar doğayı tasvir ederken onu sadece göstermiş 
olmakla kalmaz, eylem ve şahıslarla bütünleştirerek canlı olmasını da sağlar. Doğa 
tasvirlerinde fiiller önemli bir yer alırlar. Bildiğimiz gibi Türkçede Rusçadan farklı olarak 
fiillerin cins ve tür kategorileri yoktur. Bundan dolayı fiilleri çevirirken çevirmenlerin bu 
konuda dikkatli olmaları gerekir. Doğa tasvirinin çevirisi sırasında iki dilin biçimbilimsel ve 
sözdizimsel yapı farklılıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra tasvirlere 
yansıyan ulusal zihniyeti aktarabilmek de çok önemlidir. Bu çalışmamızda Rus Edebiyatının 
Altın Çağı sayabileceğimiz 19. yüzyıla damgasını vuran yazarlardan biri Anton Çehov’un 
öykülerini ve onların Rusçadan Türkçeye çevirisini karşılaştırarak bunlar içerisinde yer alan 
doğa tasvirlerini ve içindeki fiillerin işlevini yakından incelemeye amaçladık.  

Anahtar Kelimeler: doğa tasviri, Çehov, fiillerin işlevi, çeviri yöntemleri, sanatsal betimleme 

FUNCTION OF VERBS in THEIR TRANSLATIONS FROM RUSSIAN TO 
TURKISH (ON CHEKHOV'S DESCRIPTIONS OF NATURE) 

ABSTRACT 

Depiction of nature is used widely in the literary work.  The role and importance of the 
depiction of nature in the structure of a literary work may be different. The author does not 
only show the nature when he describes it but he also allows it to be live by integrating the 
action and the characters. The verbs have an important place in description of nature. As we 
know, differently from Russian, in Turkish language verbs don’t have the gender and type 
category. So, the tranlaters must be very carefully during the translation verbs. During the 
verbs translation it’s also must be remembered the morphological and syntactic structure 
differences. Besides, it is very important to convey national conscious that reflected to 
descriptions. In our paper we’ll try to analyze the comparison of Chekhov’s stories with their 
translation to Turkish, the nature description and function of verbs in these stories.  

Keywords: nature description, Chekhov, function of verbs, translation methods, art description  

Farklı yazarların eserlerinde doğa tasvirinin fonksiyoneli değişmektedir, bir 
eserin yapısında da doğa tasvirinin yeri ve önemi farklı olabilir. Yazın eserlerinde 
doğa tasviri geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Doğa tasviri yardımıyla yazar, bazen 
okurlara aktarmak ya da öğüt vermek istediklerini güçlendirir, bazen eser 
kahramanlarının karmaşık ruhsal ve psikolojik durumlarını daha çok hissettirir, bazen 
de kahramanların davranışlarının manevi yönünü açığa çıkarmış olur. Birçok eserde 
doğa tasviri kahramanların düşünce ve davranışlarına zıt olarak da gösterilmektedir.  
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Bilindiği gibi Çehov’un eserleri Mehmet Özgül, Mehmet Harmancı, Nihal 
Yalaza Taluy, Zeki Baştımar, Servet Lünel,  Ergin Altay, Aslınur Kara, Hanife 
Bıçaklı, Ahmet Ekinci vs. gibi çevirmenler tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Bu 
çalışmamızda Çehov’un “Asma Katlı Ev”, “Edebiyat Öğretmeni”, “Kılıflı Adam” gibi 
öykülerinin Rusçadan Türkçeye çevirilerindeki doğayı tasvir eden cümleleri 
inceleyemeye amaçladık. Ele aldığımız konu çok önemli olmasına rağmen genel 
olarak çeviri üzerine ve özellikle Rusçadan Türkçeye çevirileri üzerine daha önce 
maalesef hiç araştırılmamıştır.  

Rusya doğasının tasvirinin en başarılı ustalarından biri olan Çehov bir mektupta 
şöyle yazmıştı. “Doğanın tasviri amaca uygun ve kısa olmalıdır, basmakalıp sözlerden 
kaçınılmalıdır. Küçük ayrıntıları yakalayıp öyle bir biçimlendirmelisin ki, okuyucular 
yazdıklarını okurken gözlerini kapadığında zihninde bir tablo canlanabilsin. Doğanın 
canlanması, ancak onun sıradan bir insan hareketleriyle benzerlik kurulmasına 
bağlıdır”. (Semanova 1976: 27) 

Moskova’ya okumaya giden genç bir kızın eve dönüş hikâyesini anlatan “Baba 
Yurdunda” öyküsünde geçen tasviri örnek vererek Çehov’un doğa tasviri sanatında ne 
kadar başarılı olduğunu görebiliriz. 

“Önümüzde Donetsk demiryolu uzayıp gidiyor. Bozkırda güneşin yamacında 
cayır cayır yanan bir istasyondasınız. Çevrede ne gölgelik bir yer vardır ne de 
Tanrı’nın tek kulu. Bütün keyfiniz kaçar, çünkü tren sizi burada bırakıp gitmiştir, 
gürültüsü uzaklardan işitilirken yavaş yavaş tümüyle duyulmaz olur… 

İstasyonun arkası ıpıssızdır, sizi karşılamaya gelenden başka araba görülmez 
ortada.  Yaylı arabanıza biner (tren yolculuğundan sonra ne hoş bir şey!) Bozkır 
yollarına vurursunuz kendinizi. Önünüzde Moskova yakınlarına rastlamayacağınız, 
tekdüzeliğiyle büyüleyici, sanki sonsuzluğa doğru uzanan görüntüler açılır birbiri 
ardından. Dört bir yanınızda bozkır, yalnız bozkır vardır… Uzaklarda bir yel 
değirmeni, küçük bir höyük, bir de taşkömürü taşıyan kağnı görürsünüz, hepsi o 
kadar… Kuşlar tek başlarına uçar gökyüzünde, ovanın üzerinden alçaktan süzülürken 
ölçülü kanat vuruşları uykunuzu getirir.” (“Baba Yurdunda çev. M. Özgül)  

Genel olarak Çehov’un öykülerinin çeviri metinleri orijinal metinlere oldukça 
yakındır. Farklı Türk çevirmenler Çehov’un bakış acısını ve onun milli-kültürel doğa 
tasvirlerinin özelliğini korumaya çalışmışlar. Çevirmenler, doğa tasvirlerinde yer alan 
Rus zihniyetini özenle yansıtmaya çalışmışlar. Çehov’un eserlerinde doğa tasviri 
eserin akışını zorlaştırmaz, aksine çeşitli fiillerin geniş kullanımı sayesinde esere daha 
çok gerginlik ve heyecan katar. Çalışmamız bir kez daha hem Türkçede hem Rusçada 
fiillerin, eylem bildiren, çeşitli şekillere ve zengin anlama sahip olan sözcükler olarak 
doğa tasvirinde kullanılan cümlelerde çok önemli bir rol aldıklarını ispat getirmiştir.   
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Bilindiği üzere Rusça fiillerin Türkçe fiillerden farklı olarak bitmiş ve bitmemiş 
türleri vardır. Fakat çevirmenler çeviri sırasında orijinal metinde yer alan Rusça 
fillerin türlerini de dikkate almaktadır.  Doğa tasvirindeki cümleler çevrildiğinde farklı 
dil sistemlerine ait iki dilin yapısal farklılıkları hem morfolojik, hem sözdizimsel 
(sentaktik) düzeylerine yansıtılır. Türkçe ve Rusça cümlelerinde mastar, sıfat-fiil ve 
zarf-fiil dışında fiiller genelde yüklem olarak kullanılmaktadır, örn.  

“Был седьмой час вечера – время когда белая акация и сирень пахнут так 
сильно, что, кажется, воздух и сами деревья стынут от своего запаха» 
(“Учитель словесности”)  

“Saat akşamın 7’sine geliyordu. Bu öyle bir saat ki, beyaz akasyalar ile mor 
leylakların kokusu her yeri sarardı. Bütün ağaçlarla birlikte kenti dolduran hava aynı 
kokuyla bulanmış gibiydi.” (“Edebiyat Öğretmeni” çev. M. Özgül)  

Verdiğimiz örnekte yazar canlandırmaya başvurmaktadır, yani doğaya insan 
özelliklerini taşımaktadır. Bu cümleyi çevirirken çevirmen sözdizimsel araçları yanı 
sıra Türkçenin başka dil özelliklerini de kullanır. Rusça metinde “стынут”  fiili basit 
bir yüklem olarak kullanılıyorsa Türkçe metinde sözdizimsel açıdan farklı bir 
yaklaşım görebiliriz. Burada hem “kenti dolduran hava”hem de “kokuyla bulanmış 
gibi” sözcük grupları kullanılmıştır, ayrı ayrı kullanıldığında bu sözcüklerin anlamları 
değişir, bundan dolayı da bu sözcük grubunu birleşik yüklem olarak kabul 
edilmektedir.  Orijinal metninde kent sözcüğü geçmemekte olup Türkçe çevirisinde bu 
sözcük kokunun ne kadar güçlü olduğunu aktarmasında yardımcı olmaktadır.   

Okuyucular tarafından doğanın hallerini daha iyi algılanması için bir rol kokular 
almaktadır. Kokular sayesinde öylen vakti olduğunu, yani tüm doğanın dinlenmeyi 
yalnız istediği değil adeta ısrar ettiği zamandır. Doğa sanki her şeyi unutup bırakmak 
ve dinlenmek ister ve bu isteği öykü kahramanının isteği ile de aynıdır. O da güncel 
sorunlardan, yaşamdan yorulmuştur. Kahramanın isyan eden ruhu dinlenmeyi ister. Bu 
psikolojik durumunu doğa tasviri yardımı ile anlatırken yazar, insan ve doğanın 
ayrılmaz parçaları olduklarını vurgular, onları ayrı ayrı incelemek mümkün olmadığını 
açıklamaktadır.  

Rusça metindeki “стынуть” fiili doğadaki durgunluğu açıklamaktadır. Çünkü 
bu sözcük aslında “donmak” anlamında kullanılır. Türkçe metindeki bu durgunluğu 
okuyuculara hissettirebilmek için  “kenti dolduran hava” ve «kokuyla bulanmış gibi»  
tasvirleri daha çok kokunun etkisinden kaçınılmaz olduğunu belli etmektedir.  

Çeviri sırasında özellikle sıfat-fiillerin çevrilmesinde zorluklar çıkabilir. 
Türkçede ve Rusçada sıfat-fillerin şekli ve kullanımı birbirine yakındır. Rusçada 
şimdiki zamanın sıfat-fiiller ущ, -ющ, -ащ, -ящ yapım ekleri yardımı ile türetilir. 
Türkçede fiilde sıfat fiil türetmek için  –an, -en, -ası, -esi, -mez,  -maz, -ar, -er, -dık, -
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dik, -duk, -dük, -tık, -tik, -tuk, -tük yapım ekleri ya da yardımcı filleri kullanılmaktadır, 
örn.    

“Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние 
тени” (“Дом с мезонином”) 

“Güneş artık batmak üzereydi, çiçek açançavdarların üzerine akşam gölgeleri 
uzanıyordu” (“Asma katlı ev” çev. A. Kara) 

“Над домами прозрачное голубое небо, птицы, адалеко-далеко, за 
зелеными садами и домами, просторная, бесконечнаядаль с синеющими 
рощами, с дымком от бегущего поезда…”(“Учительсловесности”)  

“Güneşin pırıl pırıl aydınlattığı evlerin üzerinde dupduru bir gökyüzü ile kuşlar 
vardı, daha arkada yeşil bahçelerin ötesinde sonsuz bir enginlik uzayıp gidiyordu. 
Bahçeler uzaklarda gitgide mavileşiyor, bir tren bacasından çıkan dumanı 
savurarak hızla yol alıyordu...” (“Edebiyat Öğretmeni” çev. M. Özgül) 

“Цветущая рожь” ve Türkçe çevirisinde “çiçek açan çavdarlar” gibi sözcük 
grupları okuyucuların gözü önüne hemen canlı bir doğa manzarasını getirir. Bu tür 
şimdiki zaman sıfat-fiilleri ‘aktif eylem’ olarak adlandırdığımız özelliğe sahiptir. Bu 
özellik, doğa tasvirinde anlatılan manzaranın daha derin ve bütün olarak tasvir 
edilmesini sağlamaktadır.   

Bu örnekte Rusça “цветущая рожь” sıfat-fiili içinde sıfat özelliği fiil 
özelliğinden daha baskındır, Türkçe sıfat-fiilinde ise tam tersi fiil özellikleri sıfat 
özelliğinden daha baskındır. Buna bağlı olarak Rusça metininde anlam vurgulanması 
“растянулись вечерние тени»” deiken Türkçe metininde “çiçek açan çavdarlar’” 
ına geçmiştir. Okuyucuların dikkatini farklı yöne çeken bu değişimden dolayı Rusça 
metininde doğa tasviri daha dinamik ve akıcı, Türkçe metininde ise keskin ve nettir.    

Rusça “дымком от бегущего поезда”  veTürkçe  “bir tren bacasından çıkan 
dumanı savurarakhızla yol alıyordu” tasvirler arasında isenicelik belirtilmesinde 
farklılık oluşmuştur. Rusça metininde “дымок»” sözcüğündeki –окyapım eki 
sayesinde dumanın çok az fark edilen, neredeyse havada kaybolan bir duman 
olduğunu görüyoruz. Türkçe metininde ise herhangi bir küçültme eki kullanılmadığı 
için bacadan çıkan kara, koyu bir duman gibi algılanmaktadır. Çevirmen manzarayı 
aktarabilmek için “savurarak” sözcüğü eklemişti. Türkçe metindeki tren “hızla yol 
alıyordu” cümlesi okuyuculara trenin o anda geçtiğini ifade etmektedir. Çehov ise 
büyük ihtimalle belli bir zaman önce geçen trenin havada kalan dumanından 
bahsetmektedir, bu şekilde de doğa tasvirini genişlemeyi sağlamaktadır.  

İncelenen cümlelerimize bakarak Rusçada şimdiki zamansıfat-fiillerin ve 
Türkçedeki sıfat-fiillerin (ortaç) her zaman aynı şekilde kullanılmadığını görüyoruz. 
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Rusçadaki sıfat-fiiller, onların yardımı ile nitelenen sözcüklere, şahıs ya da nesne 
isimlerine karşı tarafsız görünür, Türkçede ise sıfat-fiilileri şahıs ya da nesneye 
bağlıdır.  

Rusça geçmiş zaman sıfat-fiilleri -вш -ш; -енн; -нн; -т yapım ekleri yardım ile 
türetilir, Türkçe geçmiş zaman sıfat-fiilleri ise–mış, -mış, -müş, -muş ekleryardımı ile 
türetilir. Anlam ve görev açıdan bunlar birbirilerine çok yakındır. Örn. 
“обвалившаяся изгородь” – “çökmüş çit”;  “заходившее солнце” – “batmış 
güneş”, “batmakta olan güneş”;  

“Когда в лунную ночь видишь сельскую улицу с ее избами, стогами, 
уснувшими ивами, то на душе становится тихо…” (“Человек в футляре”) 

“Ay ışıklı bir karanlık vaktinde küçük evleriyle, saman çeçleriyle, uykuya dalan 
söğüt ağaçlarıyla bir köy sokağı gördüğünüz zaman içinize bir durgunluk, dinginlik 
çöker...” (“Kılıflı Adam” çev. H. Bıçaklı) 

Verdiğimiz örnekte yazarınkullandığı  “лунную ночь” ve “на душе 
становится тихо”  tasvirlerinin çeviri metinine fazlasıyla aktarıldığını 
hissedebiliriz. Çeviride “ay ile gece” artık “ay ışıklı bir karanlık vaktine” dönüşür ve 
bizlere gecenin güzelliğini yansıtır. “Uykuya dalan söğüt ağaçları” ifadesi ise 
uykunun tıpkı bir sis gibi yavaş yavaş ama sürekli olarak bastığını ifade eder. Metinde 
“uyku” sözcüğüne daha fazla anlam verilmiş ve cümle içerisinde bu sözcük 
vurgulanmıştır. Sıfat ve sıfat-fiilleri ise kendi semantik fonksiyonlarını yerine 
getirerek isimlerle değişik bir birleşim oluşturarak parlak ve canlı doğa tasvirin ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır.   

Sayfalar dolusu doğa tasvirleri aslında Çehov için yabancıdır. Tasvirler genelde 
net ve kısa olup, ancak gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılmaktadır. “Bektaşi 
üzümü” hikâyesinin hemen başında çok kısa bir doğa tasviri sonrası okurlar öykünün 
başkahramanıyla tanıştırılır. 

“Еще с раннего утра всё небо обложили дождевые тучи; было тихо, не 
жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже 
нависли тучи,ждешь дождя,а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и 
учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им 
бесконечным.” (“Крыжовник”) 

“Sabahın erken saatlerinde başlamak üzere gökyüzünü yağmur bulutları 
örtmüştü. Havanın kapalı olduğu, tarlaların üzerinde bulutların asılı durduğu, her an 
yağmur beklediğiniz zamanlarda olduğu gibi durgunluğun ve serinliği yanı sıra bir 
sıkıntı da hissediliyordu. Baytar İvan İvaniç ile lise öğretmeni Burkin yorulmuşlardı, 
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önlerindeki ova bitmezmiş gibi uzanıp gidiyordu.” (“Bektaşi üzümü” çev. M. 
Harmancı) 

Örneklerdeki örtmek, asılı durmak, bir sıkıntı hissedilmek gibi doğayı tasvir 
eden fiilli ifadeler aynı zamanda öykü kahramanlarının da psikolojik durumlarını 
açıklayabilmek için yardımcı oluyorlar.  Fakat Rusçadaki “скучно” yani can 
sıkıntısını bildiren sözcük yerine çeviride “bir sıkıntı da hissediliyordu” gibi birifade 
kullanılmıştır. Bir açıdan bu ifade doğanın insan üzerine bir etki bıraktığını açıklarken 
diğer açıdan baktığımızda iki metindeki bu etkinin farklı olduğunu görebiliriz. Genel 
olarak XIX. yüzyılın Rus Edebiyatında da Çehov’un eserlerinde de can sıkıntısı 
oldukça sık rastlanan bir kavramdır. Türkçe metindeki “скучно” sözcüğü yerine sıkıntı 
sözcüğün kullanılması sanki çevirinin tam olarak yazarın düşüncelerini aktarmadığını 
bir his verir.    

SONUÇ 

Sonuç olarak, orijinal metinin dilinde ve çeviri metinin dilinde fiilden türetilmiş 
sözcükleri inceleyerek bu sözcüklerin hem Rusçada hem Türkçede doğa tasvirinde 
aktif olarak yer aldığını görmekteyiz. Sıfat-fiiller sayesinde doğa tasvirinde kullanılan 
cümleler hareket ve canlılık kazanır. Başka deyişle fiiller doğa tasvirinde yer alırken 
tasvire dinamizm katarak eser akışına eylem-hareket kazandırır, doğayı bir resim 
olarak değil canlı bir varlık olarak algılanmasını sağlarlar. Bu şekilde okuyucuların 
kendilerini bu doğanın bir parçası olarak hissetmelerine yardım ederler. Hem orijinal 
metinlerde hem Türkçeye çeviri metinlerde okuyucuların doğa tasvirini en güzel bir 
şekilde algılanması için özen gösterilmiştir.  

Genel olarak çevirmenler çeviri metinlerde orijinal metini bire bir aktarmaya 
çalışırken yine de ifade sıkıştırma eğiliminden kaçınmazlar.   

Çalışmamız sonucunda Çehov’un doğa tasvirinde ve onların çevirilerinde 
kullanılan sözcüklerin hem anlamsal hem sözdizimsel olarak yazarın biçembilim 
amaçlarına bağlı sürekli değişebileceğini görmekteyiz. Orijinal ve çeviri metinlerin 
karşılaştırmalı incelememizde birçok semantik ve gramer değişimlerin olduğunu tespit 
etmiştik ki, onlar herhangi bir yazın eseri çeviri sırasında kaçınılmazdır.  

Çağdaş Çeviri Teorisinde çeviri sırasında sözcüklerin orijinal metinine eşdeğer 
olmalarına çok dikkat edilir, fakat doğa tasvirinde kullanılan sözcükler ile ilgili özel 
bir araştırma maalesef henüz yapılmamıştır.  

Şüphesiz ki ele aldığımız Çehov’un Türkçeye aktarılan öyküleri kaliteli 
olmaları yanı sıra Rusça orijinal metinlere oldukça yakındır.  Çevirmenler Çehov’un 
öykülerini çevirirken metne bağlı kalmaya çalışmışlardır. Fakat kaynak dilin hedef 
dile uygun şekilde aktarılmak için tanımlamasını da unutmamışlar ve bu doğrultuda 

504 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

öykü sanatının büyük ustası olan Çehov’un doğa tasvirindeki en ince ayrıntılarını en 
uygun şekilde Türkçeye aktarmayı başarmışlardır.   

KAYNAKÇA 

AKSOY, Berrin (2002). Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi. İstanbul: İmge 
Yayınevi.  

БАЙРАМОВА, Луиза (1994). Введение в конструктивную лингвистику. 
Казань:  Казанский университет.  

ÇEHOV, Anton (2015). Asma Katlı Ev, çev. Aslınur Kara, İstanbul: Antik 
Yayınları. 

ÇEHOV, Anton (2001). Seçme Öyküler, çev. Mehmet Harmancı, İstanbul: 
Epsilon Yayınevi.  

ÇEHOV, Anton (1999). Seçilmiş Öyküler, çev. Mehmet Özgül, İstanbul: Cem 
Yayınevi.  

ÇEHOV, Anton (1996).  Köylüler, çev. Zeki Baştımar, İstanbul: Yaba Yayınevi.  

СЕМАНОВА, Мария (1976). Чехов  – Художник.  Москва: Просвещение.  

505 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

ÇOK ÖGELİ BİRLEŞİK CÜMLELER 

Kemale AHMEDOVA  
Bakü Devlet Üniversitesi  

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
pervin.bdu@mail.ru  

ÖZET 

Birleşik cümlelerin gelişmesi iki yönde yapılır. İlk olarak birleşik cümle değişime uğrar. 
Bu zaman birleşik cümle sadeleşir. Daha önceki cümle özgü haberlilik özelliğini kaybederek, 
yeni birime – ara söze, ara söz birleşmesine dönüşür. Bu kısım yeni modal anlam kazanır. 
Bununla da modallık ifade yapısında anlam kazanmaya başlar, yapı sadeleşir, yeni cümle 
ortaya çıkar. 

Birleşik cümlenin gelişmesini ikinci yönü minimal birleşik cümleyi geliştirerek yeniden 
birleşik yapılmasıdır. Bu zaman çok öğeli birleşik cümle ortaya çıkar. 

Çok öğeli birleşik cümlelerin dil – söyleyiş yapısında ortaya çıkması hiç de tesadüf 
değildir. Çünkü bu cümle türleri dilin – söyleyişin, her ikisinin önemli işlevlerinin – iletişimin 
ve fikrin biçimlenme aracı olarak – bu zeminde ortaya çıkar. Böylece çok öğeli birleşik 
cümleler belirtilen sistemde kendi özel semantik cümle yapısı, sentaks sistemde özgü konumu 
ve etki alanı olan kurumlardır. Onlar zeki insanların hayat olaylarını tüm rengârenkliğiyle 
anlatmak olanaklarına sahiptir: 

A) Bir alt sentaktik bireyleri bir bütün olarak birleştirir, bir üst kurumlarda (metinde) öğe 
görevini taşırlar. 

B) Çok öğeli birleşik cümlelerin kendi minimal yapıları (üç öğesi) ve zenginleşmiş şekilleri 
vardır. 

C) Çok öğeli birleşik cümlelerim öğe içeriği çoğu zaman onların anlattığı hayat manzarasının 
bir bütününü oluşturan parçaların sayısından, bu manzaranın çok dallı yapısına bağlı olur 
(aforistik ifadelerde) ki bu yerde çok öğeli birleşik cümlelerin kısaltılıp minimal cümle 
düzeyine düşürülmesi imkânsızdır.      

Çok öğeli birleşik cümlelerin semantik yapısının özgü kuralları, özel propozision şeması 
vardır. Çok öğeli birleşik cümlelerin öğelerinin kendi içinde birleşme kurallara uyum (kombine 
olanakları) vardır. Biz çok öğeli birleşik cümlenin yapısal çeşitlerine dayanarak şekillendiğini 
kabul ediyoruz. Yani ilk aşamada 2 çeşit çok öğeli birleşik cümleler vardır: 1) Bağlaçlı çok 
öğeli birleşik cümleler, 2) bağlaçsız çok öğeli birleşik cümleler. 

Kutuplar arasında bağlaç olursa, bu yapılar bağlaçlı, kutuplar arasında bağlaç olmasa, 
bu bağlaçsız çok öğeli birleşik cümle hesap edilir. Kutuplar arasındaki bağlılıksa çok öğeli 
birleşik cümlelerin çeşidinin edilgen ve ettirgenliğini belirliyor.     

Anahtar Kelimeler:dil, cümle, çok öğeli, söz dizimi, bağlaç 

MULTI-FACTOR COMPOUND SENTENCES 

ABSTRACT 

United sentence of development is done in two ways. First, the compound sentence undergoes 
change. This also simplifies unified sentence. losing the previous sentence haberlilik specific 
feature, the new unit - promised to call, call into question the merger becomes . This section 
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modal new meaning. However, the phrase begins to make sense in modallık structure, the 
structure is simplified, it revealed a new sentence. 

United sentence of the second aspect of the development is done by developing a unified re-
united with minimal sentence. This occurs when multiple-element compound sentence. 

Multi-element compound sentence of language - the emergence of utterance structure is by no 
means a coincidence. Because this kind of language sentence - utterance is both important 
functions - as a communication tool and the idea of the formation - it occurs on the ground. 

Thus, multiple-element compound sentence systems specified in their specific semantic 
sentence structure, syntax are systems in specific locations and corporate domain. They are life 
events that intelligent people have the opportunity to tell the whole rengârenklig: 

A) A sub-syntactic individuals combine as a whole, in the upper body (text) carry the item task. 

B) Multiple-element structure of their minimal compound sentence (third item), and enriched 
forms. 

C) Multi-element most unified sentence my element content when the number of parts of a 
single whole of his life view that they tell, the landscape becomes dependent on highly 
branched structure (in aforisme We express) this place is impossible to reduce the multiple-
element shortened minimal sentence levels of compound sentences. 

 Multi-element-specific rules of semantic structure of compound sentences, a private 
propozisio scheme. 

Multi-element combination in compliance with its own rules of the combined sentence of item 
(combined facilities) are. We agree that many types of composite structural element formed on 
the basis of the sentence. So there are two kinds of the first stage of a multiple-element 
compound sentences: 1) Linked multi-element compound sentences, 2) bağlaçsız multiple-
element compound sentences. 

If the connector between the poles, connectors, these structures, if the connector between the 
poles, this bağlaçsız is calculated multiple-element compound sentence. Bağlılıks variety of 
multi-element compound sentence between the poles determines the passive and ettirgenlig. 

Keywords: Language, sentence, multiple-element, syntax, conjunctions. 

*  *  * 

Daha önceki araştırmalarımızda ana fikir çok ögeli birleşik cümlelerin 
sözdizimsel gerçekliğinin tespitine ve onların kendine özgü parametrelerinin ortaya 
çıkmasına yönelik teorik iddialardan oluşmuştur. Bu iddiaların ne derece objektif ve 
kanıtlı olması, zannimizce, gerçek dil gerecinin belirli tahlili ve sınıflandırılması 
temelinde anlaşılmalıdır. 

Sıradaki iddialardan tipolojik tahlile geçmeden önce buna ilişik bazı durumlara 
açıklama yapmak isteriz. 

Bu durumlardan biri Azerbaycan dilbiliminde bağlaçsız yapıların yeri ve 
bağlaçsızlık ilişkisinin dilbilimimizde açıklanması meselesidir. 

Azerbaycan dilbiliminde bağımlılık ve bağımsızlık ilişkilerinin dilbilgisel 
durumu ve onların birbiriyle sistemli ilişkileri prensip itibariyle fikir ayrılıkları 
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yaratmıyor. 

Genellikle birleşik cümleler iki grup üzre sınıflandırılıyor – bağımsız birleşik 
cümleler ve bağımlı birleşik cümleler. Bu gelenek tüm türkolojiye özgü olsa da, bu 
veya diğer yazarlar bazen bağlaçsız birleşik cümleleri de genel birleşik cümle 
sözdiziminde özel grup gibi ayırıyorlar. G. A. Abdürrahmanov, bağlaçsızlık ilişkisi 
birleşik cümle sisteminde en eski sözdizimsel ilişki türüdür ve “özbekçe’de kendisinin 
kullanım düzeyine göre temel yer tutmaktadır” diye düşünüyor. [2, s.122] 

Azerbaycan dili birleşik cümle sözdiziminde bağlaçsızlık ilişkisinin gerçekliyini 
K.M. Abdullayev de tasdik ediyor, ama bu ilişki türünü bağlaçlı ilişkinin “özel yapı 
türü gibi” ayırmanın önemli olduğunu vurguluyor. [1, s.166] 

Geçen yüzyılın 60’lı yıllarının başında seçkin türkolog N.Z. Haciyeva 
bağlaçsızlık ilişkisinin Azerbaycan dili birleşik cümlesi için özel bir belirti (parametre) 
olduğunu kabul etmiştir; o, bağlaçsız birleşik cümlelerin Azerbaycan dilinde özgür tür 
gibi saymak doğru olurdu, “çünkü dilde bağlaçsız birleşik cümlelerin öyle 
seçenekleriyle sık sık karşılaşılıyor ki, onları ne bağımlı ne de bağımsız bireşik 
cümleler olarak nitelemek olmuyor” diye yazıyor. N.Z. Haciyeva bır başka eserinde 
bu düşünceyi bir daha tasdik ediyor: “Hem Azerbaycan anıtlarının, hem de genel 
olarak türk anıtlarının dilinde kendi morfoloji içeriğine göre türdeş olan bağlaçsız 
birleşik cümlelere sık sık rastlıyoruz”. [6, s.107] 

Söylenen fikirlere rağmen, dilbilimimizde, genelde, bağlaçsız birleşik cümleler 
özel birleşik cümle türü gibi değil, bağlaçlı (bağımlı ve bağımsız) yapılışların anlam 
veya yapı türü gibi temsil olunuyor. F.A. Celilov’un bağlaçsız bağımlı birleşik cümle 
sözdizimine adadığı çok ilginc eserini örnek vermek bu anlamda yeterli olurdu. 

G.Ş. Kazımov’un bu kitaba yazdığı “önsöz yerine”de çok ince bir düşüncesi 
dikkatimizi çekiyor: “Eserdeki “bağlaçlar” sözü sembolik anlamda anlaşılmalıdır. 
Bellidir ki, bağlaçsız bağımlı birleşik cümleler bağlaçsız (bağlaçlı araçsız) değildir. 
Burada “bağlaçsız” kelimesi ögeleri birbirine bağlamak için “bağlaç” denen yardımcı 
söz bölüğünün kullanılmaması anlamındadır. Bağlaç kullanılmadığı için bu tür 
cümlelerde diğer bağlayıcı araçlar – tonlanma, edatlar, modal kelimeler, zamirler ve b. 
üstünlük elde etmiş oluyor”. [5, s.5] 

Böylece, F. Celilov’un kullandığı “bağlaçsız bağımlı birleşik cümle” terminoloji 
deyimi belirli seviyede doğru çıkmış oluyor: bağlaçsızlık bagımlılık/bağımsızlık 
ilişkileri sisteminde implisit (ifade olunmamış, belirsiz) biçim olarak temsil ediliyor. 
Mesele şu ki, bu olayda yalnız bağlaç biriminin olup olmaması önem taşımıyor, sözü 
geçen diğer bağlama araçlarının hiç biri bağlaçsız yapılar için belirten (konstitutif) 
gösterge olamaz,  çünkü bu kelime-dilbilgisel araçlar birleşik cümlenin diğer türlerine 
de bu veya diğer derecede özğüdür. Bu yüzden de sözü geçen sembolikliğin metadil 
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görevi düzeyinde de kalmış oluyor, bağlaçsızlık ilişkisinin dilbilgisel durumunun 
belirlenmesinde, zannimizce, çözümleyici rol oynayamıyor. Fakat ilginç olan şu ki, 
yazar bağlaç etkeninin implikasyonu (ortadan kalkması) işleminde sözdizimsel ilişki 
yükünün diğer kelime-dilbilgisel araçların üzerine düşmesini belirtiyor. Fakat, 
malesef, bu işlemin mekanizmasını açıklamıyor. 

Bağlaçsızlık ilişkisinin eskiliği de (bunu kabul etmemek zor) onun bugünkü 
dilbilgisel durumunun kanıtı–ispatı olamaz. 

Böyle bir kanıtı yalnız bu önemin diğer belirtiler (bağlaçlık belirtileri) sistemine 
girebilmek, orada kendisine özgü yer almak imkanında aramak gerekiyor. Y.N. 
Şiryayev’in dediği gibi, yalnız sözdizimsel ilişki açısından değil, aynı zamanda 
birleşik cümlenin dilbilgisel anlamı olan ögelerarası anlamsal ilişkilerin ifadesinde 
görmek gerekiyor, ve en önemlisi – bağlaçsız birleşik cümlelerin biçimce ve içerikce 
kendisine özgülüğünde aramak gerekiyordur. [13, s.3-4] 

Gösterilen kuramsal anları hesaba katarak, biz şimdiki halde bağlaçsızlık 
sözdizimsel ilişkisinin ve bu zeminde yaranan birleşik cümle türünün Azerbaycan 
dilinde objektif gerçekliğini aşağıdaki kanıtlarla desteklemeyi düşünüyoruz: 

1. “...Bağlaçsız birleşik cümleler sırf tonlanma farkıyla birbirinden ayrılıyor” 
demek [9, s.276] bağlaçsızlık kategorisini inkar etmekten başka bir şey değildir: 
tonlanma kalıbı tüm birleşik cümle türlerine özgü bir niteliktir ve bu kalıbın 
diferansiyel gücü yoktur. Tonlanma kaliteleri genellikle birleşik cümle türlerinin 
yapısal-anlamsal bütünlüğünü gösteren nedenlerin belki de en başlıcasıdır, birleşik 
cümlelerin, aynı zamanda ÇÖBC-lerin, güncel ögelere bölünmesinin en önemli 
figürlerindendir.  

Fikrimizce, bağlaçsızlık etkenini ilk önce sözdizimsel birimlerin izomorfik 
ilişkilerinden devşirmek, bu birimlerin sistemli ilişkiden olup, anlamsal-yapısal 
benzerlikler oluşturduğunu temel olarak saymak gerekir: bağımlı tamlamaların (eski 
çağ; resim yapmakveb.) ve bağımlı birleşik cümlelerin dil-konuşma gerçekliğini 
kanıtlamaya gerek yoktur. Uygun olarak bağımsız tamlamalar ve bağımsız birleşik 
cümleler gerçekdirler. Bağlaçsız tamlamalarla bağlaçsız birleşik cümlelerin dil-
konuşma gerçekliği hangi sebepten bu kadar şüphe doğurmalıdır ki?! 

Durumun paradoksallığı da bundadır ki, bağlaçsız birleşik cümleleri belirli 
olmayan nedenlerden bağımlılık ve bağımsızlık temelinde kurulmuş yapılarda “eritip”, 
kanıtlıyorlar ki, bağlaçsız yapılar bağımlı veya bağımsız yapıların üslup veya anlam 
versiyonlarıdır: Balık sudan çıktı, öldü = Balık sudan çıktıysa, öldü = Balık sudan 
çıktı ve öldü.Buna rağmen, hiç bir araştırmacı üstlenerek, bağımlı veya bağımsız 
birleşik cümleleri de bağlaçsız yapılar sisteminde yeterince “eritip”, kanıtlanabilir ki, 
sonuncular dil-konuşma sisteminde, belki de, en gerekçeli yer tutuyor, ve 
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bağımlı/bağımsız birleşik cümleler bağlaçsız birleşik cümlelerin üslup-anlamsal 
versiyonlarıdır, demiyor: Dönüp arkaya baktım: atlı artık gözden kaybolmuştu = 
Dönüp arkaya bakıyorum: atlı artık gözdel kaybolmuş = Dönüp arkaya baktığımda 
gördüm ki, atlı artık gözden kaybolmuş = Dönüp arkaya bakıyorum, fakat atlı artık 
gözden kaybolmuştu... 

2. Bazen de araştırmacılar sözdizim teorisinin klasiklerinden birinin 
düşüncelerini kendi “metinlerine” uyumlaştırıp destek almakla yetiniyorlar. A.M. 
Peşkovski bağlaçsız birleşik yapıların tonlanma nitelikleri üzerine konuşurken şunları 
yazıyordu: “İstenilen halde sorunun şimdiki durumunda bu tamlamaları (bağlaçsız 
birleşik cümlenin “Yüz ölç – bir biç ve b. gibi sabitleşmiş yapımsal örneklerinden söz 
ediliyor – K.A.) bağımlı ve bağımsız gruplara ayırmak riskli olurdu, bu yüzden de biz 
onları birleşik bütünlüğün (yani birleşik cümlenin – K.A.) diferensiyel olmayan türü 
gibi araştırmayı tercih ediyoruz. [12, s.511] 

Belli ki, bağlaçsız birleşik cümlelerin ögelerinin birleşmesinin iki şekli, iki 
belirti seviyesi vardır. Birinci durumda bağlaçsız bağlantı bağımlılık ve bağımsızlıkla 
birlikte ilkel sistem oluşturan sözdizimsel ilişki türü gibi kendini gösteriyor: 

- Dik kalktım, annemden bir omuz ileri geçti, babamın önünde durdu...  

(B. Bayramov. Yazılmamış kitap. 5. bölüm) 

Bağlaçsız ilişkinin böyle kendine özgü belirtileri gösteriyor ki, o ilk önce diğer 
ilişki şekilleriyle birlikte kabul edilmiş olgudur ve hiç de her zaman bağımlılık ve 
bağımsızlığın implisit (nötürleşmiş) şekli, versiyonu gibi kabul edilmemelidir. Verilen 
örnek (ve bu gibi yapılar)  tam da bunu gösteriyor ki, onun ögeleri arasında 
bağımsızlık bağlaçları (bağımlılık bağlantı araçları söz konusu olamaz) kullanmak ne 
üslup bakımından, ne genel yapının anlamsal içeriği bakımından doğru olmazdı. Ünlü 
yazarın dilini “denetleyip düzeltmek”, zannimizce, kendini mazur göstermeyen 
araştırmacı deneyi olurdu. 

Bağlaçsızlık ilişkisinin ikinci belirtisi bağımlılık ve bağımsızlık ilişkilerinin 
(daha doğrusu, bu ilişkileri ifade eden kelime-dilbilgisel temsilcilerin) nötrleşmesi 
temelinde oluyor: 

Giderdim ülke senden, 

Korkum var yol kesenden, 

Eğil yüzünden öpeyim, 

Ayrıldım belki senden. (bayatı) 

İki BBC-nin karşılaşmasından yapılmış bu ÇÖBC-nin iç ögelerarası 
ilişkilerinde nerdeyse “ama” (Giderdim ülke senden,ama...), “ki” (Eğil yüzünden 
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öpeyim, ki belki ayrıldım...) bağlaç birimlerinin “yokluğu hissediliyor”, temel 
sözdizimsel bağlantı (ilk iki satırla ikinci ili satır arasında) ise bağlaçsızlıktır.  

Bağımlılık ve bağımsızlık bağlaçlarının bu gibi durumlarda eksiltisini (biz, 
nötralize olunmasını, derdik) dilin genel gelişme geleneği olan tasarruf kategorisinin 
kullanılmasıyla açıklanabilir; G. Paul: “Bütünlükte dilin faaliyette bulunması için belli 
tasarruf geleneği ayırdedici bir özelliktir. Bu geleneğe uygun olarak dilde istenilen 
durumlarda ifade araçları oluşuyor ki, bunların içeriğinde anlaşma için ne kadar 
gerekiyorsa, o kadar da araç oluyor. [11, s.372] 

Fakat şiirsel dilin bu belirtisi neden değil, sonuç içeriği taşıyor. Neden ise, 
zannimizce, manzum eserin genel anlamsal yapısının soyutluk (abstraksyon), 
konseptüal genelleştirme derecesidir. Konseptüal anlam, genelleşmiş içerik 
genelleşmiş biçim talep ediyor desek, yanılmayız. Genelleşmenin başlıca belirtisi “az 
sözle çok anlam ifade etmek”tir ki, bu da bayati janrına özgüdür ve onu “akıl ermez 
derecede daraltıp pekiştiriyor”. [3, s.61] 

Birleşik veya ÇÖBC-lerin verilen anlam konseptüalleşmesi temelinde dilbilgisel 
biçimlerin de soyutlaşması kendisini atasözlerinde daha net gösteriyor. Bu yapılışların 
birleşik ve çok ögeli örneklerinde bağlaç birimleri, genel olarak, az kullanılıyor: 
kullanılan bağlaç birimleri yalnız anlam karşı koyulması bakımında duran ögeleri 
birleştirmek görevini yerine yetiriyorlar, kıyaslayalım:  

- Şapkası tilki derisinden, haberi yok gerisinden. (Atasözü) 

- Karanlık taşıdır: kaldıran da pişman, kaldırmayan da ( Atasözü) 

Böylelikle, bağlaçsızlık ilişkisi kendi polifonksiyonelliğini hem birinci halde, 
hem ikinci halde (belirti biçimlerinde) açık doğrultuyor. Ve en önemlisi de şu ki, 
bağlaçsızlık ilişki türü birleşik ve çok ögeli yapılışların anlamsal yapılarının 
konseptüalleşme (buna anlam genelleştirmesi de deniliyor) çizgisi boyunca 
gelişmesinin göstergesi oluyor, bu gelişmeye eşlik ediyor. 

Bunu da belirtmemiz gerekir ki, rus dilbiliminde bağlaçsızlık ilişkisine karşı 
tutum son zamanlar deyişmiştir, bağlaçsızlık ilişkisi bağlaçlı ilişkilere karşı koyuluyor: 
birleşik cümlelerin ilkel sınıflandırılması bu karşılığa esasen yapılıyor. 

Buna rağmen, bağlaçsızlık sözdizim ilişkisinin konuşma dilinde kuşkusuz baş 
rol oynamasını, şifrelenmiş yazın dilindeyse aşağı yukarı periferik role sahip olmasını 
[4, s.22]  tek anlamlı kabul etmek biraz zordur. 

Fikrimizce, bağlaçsızlık ilişkisi belirli düşünce tarzını temsil eden dil-konuşma 
birimlerinin bağlantı türüdür. Bağlaçsızlık kendisinin birinci belirti anında bağımlılık 
ve bağımsızlıkla sistem ilişkilerinde varolmaktadır, ikinci belirti tipinde gösterilen 
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ilişki türlerinin üçünü de aşıyor, bağımlılık ve bağımsızlık dilbilgisel ilişki tiplerini 
nötürleştiriyor, ilkel bağımsızlığıysa konseptüalleşmiş ilişki türüne dönüştürüyor – 
konseptüal düşünce tarzının göstergesine dönüşüyor. Başka sözle desek, biçimsel 
sözdizim araçlarına karşı konumda implisit sözdizim araçlarına dönüşüyor. [7, s.111-
119] 

Bu da şu anlama geliyor ki, eğer bağlaçsızlık ilişkisinin kelime-dilbilgisel 
destekleyicileri (ifade araçları) yoksa, bu hiç de, bu ilişkinin dilbilgisel durumunun 
inkar edilmesine veya o diğer ilişki türlerinin versiyonu sayılmasına teminat vermiyor. 

Şimdiki halde bağlaçsızlık ilişkisinin sözdizimsel durumunu belirli derecede 
destekleyen daha bir kanıtı hatırlamak zorunda kalıyoruz – “yokluğun varlığı” 
(implisitlik) kategorisinin dilbilgisel gerçekliği açısından. N.A. Panina yazıyor ki, bu 
durumda yokluğu kanıtlamak önemlidir, “ kanıtlamak ki, bir şeylerin yokluğu, 
gerçekten, doğrudur, ve onun (yokluğun) burada olması önemlidir, onun varoluşu 
sanılandır, olasılıktır, anılıyordur”. [10, s.49] 

Burdan böyle bir sonuç çıkıyor ki: bir çok durumlarda dilbilgisel aracın 
olmaması onun varolmasından güçlüdür, çünkü bu durumda genel yapılışın “uyumuş” 
veya arka planda olan diğer araçları güncelleşiyor, ön plana çıkıyordur. Tonlanma 
usulü tüm cümle türlerinin temel oluşturan detayıdır. Fakat tonlanma her zaman arka 
planda olup diğer temel oluşturan detayları yeterince destekliyordur. Bağımlı ve 
bağımsız birleşik cümlelerde de tonlanmanın kendi rolü vardır. Ama bu cümlelerde 
tonlanma “yardımcı mecburiyet” görevini taşıyor. 

Bağlaçsız birleşik cümlelerde tonlanmanın mutlak önemliliği onun çözümleyici 
rolü işe koşullanıyor. A.A. Lekant: “Bağlaçsızlık yalnız bağlacın olmaması değil, 
yüklem hisselerinin diğer sözdizimsel ilişki araçlarının seferberliğidir: burada 
tonlanma, fiili yüklemler arasında zaman ilişkileri, kelime göstergeler ve b. 
kastediliyor”, yazıyor. [8, s.528] 

Bir diğer taraftan baksak ve bazı geleneksel niteleme modellerinden 
kurtulabilsek, belirtmeliyiz ki, bağlaçsızlık sözdizimsel ilişkisini gerçekleştiren (dil-
konuşma gerçekliği söz konusu) tonlanma şekli özel şekildir: onu bağımlı ve bağımsız 
birleşik cümle yapılışlarında kullanılan tonlanma “kalıpları” ile aynılaştırmak 
düşüncesizce olurdu. Yukarıda belirttik ki, bağlaçsızlık kendi birinci belirti şeklinde 
(bağımlılık ve bağımsızlık ilişkileriyle tek sistemde) diğer birleşik cümlelerin 
tonlanma halkasına katılıyor. İkinci belirti biçiminde (maksimum genelleştirme, 
konseptleşme) bağlaçsızlık tonlanması tüm diğer tonlanma biçimleri ile karşı konum 
pozisyonunu tutuyor. Bu tür bağlaçsızlık tonlanması bağımlılığı “sindirebiliyor” 
(Demek olmuyor gözünün üste kaşı var diye = gözünün üstünde kaşı var demek 
olmuyor; Deseler gökte düğün var kadınlar merdiven arar; Bek görüyorum Murat nasıl 
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evimizin ışığına geliyor. (S. Rahimov Ana anıtı. I bölum 7. Kısım) ve b.), bağımsızlığı 
nötürleştirebiliyor (Delinin yüreği dilindedir, akıllının dili yüreğindedir; Zire’ye 
gittiğinde ekmek götür, Zire’den çıktığında koş), sanki “hükmetme” bir ilişki aracına 
dönüşüyor, birleşik cümleleri tek yüklemli yüzeye çıkarıyor (zannimizce, bu sorun da 
kendinin sistemli araştırılmasını bekliyor). Bağımlılık veya bağımsızlık ilişkilerinde 
benzer çok görevlilik gözetlenmiyor ve bu, zannimizce, mümkün değil. Bu ilişki 
biçimleri kelime-dilbilgisel araçlardan bağımlılığı ile kendi somutluğunu, izafi 
darlığını kanıtlıyor, genel dil-konuşma sisteminde özel etki alanı olan konstantlar 
olmasını belli ediyor. 

Bağlaçsızlığın “etki siasının” genişliği hem de şununla olçülüyor ki, belagat 
(retorik) sanatında özel retorik figür oluşturuyor – asindeton denilen figür oluşuyor: 
Belki gece gece yere sıcak su dökmüşsündür, meleklerin kanatlarını yakmışsındır, 
sana nefret etmişler? (Y.V. Çemenzeminli. İki ateş arasında. III bölüm); Alisi deli, 
Velisi deli, kahrolasıların hepsi deli; ve s. 

Denilenlerden şu sonuca çıkıyoruz ki: bağlaçsız birleşik cümlelerin kendine 
özgü dilbilgisel biçimi belirleniyor, bağlaçsız birleşik cümlelerin sözdizimsel 
biçiminin diğer biçimler sisteminde kendi yeri vardır, ve o da bellidir ki, bağlaçsız 
birleşik sözdizimsel biçim hangi kelime-anlamsal malzeme esasında çalışıyor. 
Bağlaçsızlık “kategorisine” yer ayırmamızın asıl nedeni yalnız bu biçimin durumunu 
belirlemek değildir. Vereceğimiz genel sınıflandırma bağlaçsız yapılışların yeri bu 
açıdan çok önemlidir, çünkü ÇÖBC-lerin genel sınıflandırma şebekesinde (ağında) 
ilkel, birinci düzeyde oppozisyon “bağlaçlık/bağlaçsızlık” karşılaştırılması olacaktır. 

Çok ögeli birleşik cümlelerin genel  tipolojisinin temellendirilmesi için, onların 
sistemli sınıflandırılmasını sunmak için Azerbaycan dilinin sözdizimsel teorisinde hâlâ 
esaslı yorumlanışını bulmamış bazı sorunlara görüşümüzü bidirmeyi önemli kılıyoruz. 
Çünkü bu sorunların çözümü yönünde yapılan işlere ÇÖBC-lerin eşdeğer 
sınıflandırılması ve tanıtımı bu veya diğer derecede bağlı oluyor. 

Bu sorunun biri Azerbaycan dili sözdiziminde bağlaçsızlık ilişkisinin 
sözdizimsel ilişkiler sisteminde yeri, diğer sorun ise belirgin türdeş yüklemler 
sorunudur. 

Düşünüyoruz ki, bağlaçsızlık/bağlaçlılık ilişkileri sistem ilişkileri temelinde 
gerçekleşiyorlardır. Bağlaçsızlık ilişkisi bu sistemde daha geniş imkanları vardır, 
polifonksiyoneldir ve onun dil gerçekliğini kanıtlayan yeterince kanıt vardır. Tam da 
bu sebepten ÇÖBC-lerin genel sınıflandırılmasının birinci bölümünü (aşamasını) 
belirtilen ilişki sistemi üzerinde kurmayı gerekli bulduk.  
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ÖZET 

Bizde ortaya çıktığı ilk andan itibaren bir edebi tür havası verilmeye çalışılarak çizgiroman 
olarak adlandırılan – ve hep de edebiyat dışında tutulan – tür Batı’da Türkiye’den daha farkı 
bir seyir izlemiştir. İngilizce’de bu tür başlarda gülmece manasında ‘comics’ olarak 
adlandırılmış fakat ilerleyen zamanda – esasında bir satış stratejisi olsa da – kendini 
gülmeceden ayırıp daha ciddi ve edebi bir havası olan ‘grafik roman’ tabirini de edinmiştir. 

Grafik roman akımı Will Eisner’in 1978’deki A Contract with God and Other Tenement 
Stories (Tanrı ile Kontrat ve Diğer Kiracı Hikâyeleri) adlı eseri ile popülerleşmeye başlamış ve 
Art Spiegelman’ın babasının Hitler’in soykırımından kurtuluşunu anlattığı Maus’u 1991 
yılında yayınlamasıyla kitapçılarda kendi kategorisinde satılır hale gelmiş ve günümüzde belli 
saygınlığı olan ve kendini ‘comics’lerden ayıran – genel kabul gören – bazı kurallara sahip bir 
edebi kanon olmuştur. 

Çizgiroman Batı’da grafik roman olarak yoluna devam etmeye başladığından beri edebiyat 
çevrelerince geniş kabul görmüş ve ses getiren onlarca eser üretmiştir. Bunların içinde anılar, 
biyografiler, gezi yazıları, bilim-kurgu gibi edebi türler de vardır. Grafik roman akımının 
Türkiye’deki çizgiroman piyasasına yansıması Batı’ya oranla geç ve az olmuştur. 2000’li 
yıllardan itibaren, yurtdışında sükse yapmış eserlerin çevirileri dışında yalnızca birkaç Türk 
yapımı grafik roman bulunmaktadır. 

Bu çalışmada çizgiroman edebiyat ilişkisi Batı ve Türkiye üzerinden örneklerle irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler:edebiyat, çizgiroman, grafik roman, comics, edebi tür. 

COMICS AS A LITERARY GENRE 

ABSTRACT 

The course of comics in the West is different from Turkey. Comics was called as çizgiroman 
(striped novel) in order to liken it to the novel, the popular genre of that time, but never 
received respect as much as the novel in Turkey. This genre was initially named in English as 
‘comics’ meaning humour but later – though as a market strategy – it distinguished itself from 
humour and obtained a more serious and literary meaning as ‘graphic novel’.  

Graphic novel trend started to be popular in 1978 by Will Eisner’s A Contract with God and 
Other Tenement Stories and it started to be sold in bookstores under its own category thanks to 
Art Spiegelman’s publication of Maus in 1991 that tells about his father’s salvation from 
Hitler’s Genocide and it has become a – commonly held – literary canon that has its own 
respect and distinguishes itself from other ‘comics’. 

Ever since it took its route in the West as graphic novel, it has been widely accepted and many 
works have been published. In it, there are literary genres such as memoirs, biographies, travel 
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writings and science-fiction. Compared to the West, graphic novel’s reflections in Turkey has 
been late and scarce. Since the 2000s, except the translations of the well-known works abroad, 
there have been only a few genuine Turkish graphic novels.  

This study will analyse the relationship between literature and graphic novels through Western 
and Turkish examples. 

Keywords:literature, graphic novel, comics, genre. 

GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu (2009: 442) çizgiromanı çizgi roman diye ayrışık yazarak 
şöyle tanımlar: “Konuyu ve olaylar zincirini kesintisiz olarak resimleme yöntemiyle 
okuyucuya sunan roman.” Peki, bu doğru bir tanım mıdır? Hayır, tam değil. Öncelikle, 
bir şehir ismi olan Afyonkarahisar’ı bitişik yazarken bir anlatı türü olan çizgiromanı 
ayrı yazmanın mantığı nerededir? Çizgiromanı polisiye roman ya da aşk romanı gibi 
bir roman alttürü olarak kabul etmek fevkalade yanlıştır. 

Bu çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. Öncelikle çizgiromanıntanımı yapılacak, 
devamında çizgiromanın edebiyatla olan ilişkisinden ve nasıl ve neden bir edebi tür 
olduğundan bahsedilecektir. İkinci kısımda Batıda çizgiromanın edebiyat çevrelerince 
kabul görme sürecini anlatılacak ve son olarak da bu seyrin Türkiye’de nasıl başlayıp 
devam ettiğinden söz edilecektir 

1. ÇİZGİROMANIN TANIMI VE KISA TARİHSEL GELİŞİMİ 

Bizim çizgi ve roman kelimelerini birleştirip çizgiroman dediğimiz anlatıya 
İngilizce’de ‘komik, gülmece’ anlamındaki comic sözcüğünden türetilmiş comics 
kullanılır. Fransızca’da ‘çizgi bant’ anlamına gelen bande dessinée; Macarca’da 
bizimkine benzer bir şekilde ‘resim ve roman’ kelimelerinin birleşiminden oluşan 
képregény; İtalyanca’da çizgiromanlardaki konuşma balonlarını kasteden ‘küçük 
duman’ manasındaki fumetto; İspanyolca’da ‘küçük tarih’ manasında historieta; 
Çince’de ‘doğaçlama çizme/karalama’ anlamında manhua ve Japonca’da manga adını 
alır ve Çin dilindekine yakın bir anlama sahiptir. 

Amerikalı ünlü çizgiroman âlimi Scott McCloud (1994: 9)çizgiroman tarzında 
hazırladığı ve çizgiroman teorisinin magnum opusu olan pek meşhur eseri 
Understanding Comics (Çizgiromanı Anlamak)’te çizgiromanı kısaca şu şekilde 
tanımlar: “çizgiroman belirli sırada ardışık bir şekilde dizilmiş çizimler veya 
resimlerle okuyucuya bilgi aktarımını ve/ya da onda bir estetik tepki oluşturmayı 
amaçlar.” Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi çizgiromanı karikatürden ayıran en 
büyük özellik tek kare çizimden ibaret olmamasıdır. 

Çizgiromanın köklerini bir çılgınlık yapıp ilk insan evladının duvar çizimlerinde 
arayabiliriz. Kesinlikle, eli sivri bir cisim tutan bir homo sapiens dünyanın bir yerinde 
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bir mağaranın duvarına avladığı bir hayvanı nasıl öldürdüğünü ardışık çizimlerle adım 
adım anlatmıştır.  

Roma’da İS 113 yılında dikimi ve süslemesi tamamlanan Traianüs Sütunu 
İmparator Traianüs’ün Daçya seferinden bahseden, sütunu aşağıdan yukarı doğru bir 
yılan gibi saran ve oyma ve kabartmalardan oluşan anlatım tarzı çizgiromana çok 
yakındır. 

Matbaanın icadından sonraki dönemde ise çizgiromanın gelişimini etkileyen 
isimlerin başında İngiliz ressam ve gravür sanatçısı William Hogarth’ı (1697-1764) 
sayabiliriz. Onun 1732-1733 yıllarında yaptığı sekiz tablodan oluşan – ve daha sonra 
basımı da yapılan – A Rake’s Progress(Bir Zamparanın Gelişimi) isimli serisi zengin 
bir tacirin Tom Rakewell adlı oğlunun cemiyette gözden düşüp yok oluşunun ibretlik 
hikâyesini anlatır. Hogarth’ın politik ve ahlaki sorunlara çizimleri vasıtasıyla eğilmesi, 
çizgiromanın çok güçlü bir anlatı tarzı olacağının göstergesidir adeta. 

Günümüzdeki çizgiroman anlayışımıza en yakın olan kökenler 11 Haziran 1825 
ve 3 Nisan 1826 tarihleri arasında on dokuz sayı yayımlanan ve şu anda İskoçya’daki 
Glasgow Üniversitesi Kütüphanesi’nin özel koleksiyonunda bulunan Glasgow 
Looking Glass – 6. sayıdan itibaren adı Northern Looking Glass olmuştur – dergisidir. 
Bunu ilk çizgiroman örneğine sahip yapan şey ise konu bütünlüğü içinde ardışık 
çizimler kullanmasıdır. 18 Ağustos 1825 tarihli altıncı sayısının ilk sayfasında yer alan 
ve Fransız Kralı X. Charles’ı adeta bir şaklaban gibi gösteren tek sayfalık çizgiroman, 
bu türün ilk örneğidir diyebiliriz. 

Çizgiromanın tarihsel gelişimi içerisinde bir kişi daha var ki adını anmadan 
olmaz: İsviçreli Rodolphe Töpffer (1799-1846). Onun 1837 basımı Histoire de M. 
Vieux Bois – 1842’de Amerika’da The Adventures of Obadiah Oldbuck (Obadiah 
Oldbuck’ın Maceraları) ismiyle basılan – adlı eseri için kitap olarak basılmış ilk 
çizgiroman denebilir. 

2. ÇİZGİROMAN ve EDEBİYAT 

Çizgiromanın tanımını yapıp erken dönem gelişimini anlattıktan sonra, asıl 
konumuz olan ‘çizgiroman edebiyat mıdır?’ sorusuna geri dönelim. Bu kısma 
başlamadan önce İngiliz William Wordsworth’un1846 yılındaresimli kitaplar ve 
gazetelere olan kızgınlığını haykırdığı şiiri alıntılamak isabet olacaktır:  

Now prose and verse sunk into disrepute 

(Mademki nesir ve şiir batmış kötü nama) 

Must lacquey a dumb Art that best can süit 

(Bu aptal sanata en iyi uyacak uşak) 
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The taste of this once-intellectual Land. 

(Bir zamanlar entellektüeller ülkesinin zevki) 

A backward movement surely have we here, 

(Şimdi geri gitmiş görüyoruz ki) 

From manhood,--back to childhood; for the age— 

(Adamlıktan taa çocukluğa) 

Back towards caverned life's first rude career. 

(Çağ olarak mağara adamının ilk kaba kariyerine) 

Avaunt this vile abuse of pictured page! 

(Şimdi defolsun bu rezil resimli sayfa) 

Wordsworth’un aksine bizce şiir ne kadar edebiyatsa, bir tiyatro oyunu ne kadar 
edebiyatsa çizgiroman da o kadar edebiyattır çünkü çizgiroman herhangi bir edebi 
anlatı türü gibi içerisinde yazılı anlatı, diyalog, karakter, karakterler arası çatışma ve 
olay örgüsü barındırır. Yazılı edebiyata kıyasla fazlası da vardır çünkü çizgiroman 
anlatısı ister istemez içinde resim, fotoğraf ve film gibi sanat türlerinin sahip olduğu 
özellikleri de içerir. Gene yazılı metinlere nazaran okuyucu çizgiroman okurken 
yalnızca sözcüklere değil sanatçının panellerde oluşturduğu çizimlere de dikkat eder. 
Bu yüzden diyebiliriz ki, çizgiromanda anlatı ne sırf kelimelerde ne de çizgilerde 
saklıdır, ikisinin arasında bir yerlerde yani metnin ve imajın birlikteliğinde saklıdır 
(Versaci 2007:14).  

Düz metinde sayfalar sürebilecek bir olayı çizgiromanda iki üç karede anlatmak 
mümkündür. Hatta Latin alfabesiyle yazılmış düz metinler soldan sağa okunmak 
zorundayken bir çizgiromancı isterse bunu sağdan sola, yukardan aşağıya, çapraz veya 
kareler arasına birer küçük ok çıkararak karmakarışık düzlemde sunabilir. Gene 
konuşma balonları ve çizgiromana has işaretler kullanılarak bir karakterin yüksek 
sesle konuşup konuşmadığı, iç sesini yansıtıp yansıtmadığı, sinirlenip kötü söz 
söyleyip söylemediği hemen kolaylıkla anlaşılabilir. Düz metinlerin uzun uzadıya 
gereksinim duyduğu mekân ve zaman tasvirlerine çizgiromanın sahip olduğu çizgisel 
gücünden ötürü istenirse gerek duyulmayabilir. Bütün bu sebeplerden dolayı okuyucu 
bir çizgiromandaki anlatıya istediği düzeyde katılabilir ve yorumlayabilir. Benzer 
şekilde çizgiroman bir okuyucuyla daha hızlı bağ kurabildiğinden, yani okuyucu 
kendini kolay bir şekilde çizgiroman karakterleriyle içselleştirdiğinden çizgiromanın 
hayran kitlesi ve takipçi edinmesi düz metne göre daha kolay olabilir.  
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Çizgiroman, edebiyatta da alışık olduğumuz şekilde anlatı türlerine göre kendi 
içinde bölümlere ayrılabilir. İran doğumlu sanatçı yazar Marjane Satrapi’nin İslam 
Devrimi sürecindeki çocukluk anılarını anlattığı otobiyografik çizgiromanı Persepolis, 
Amerikalı Craig Thomson’un çocukluktan ergenliğe uzanan hayat hikâyesini 
resimlediği Blankets (Battaniyeler), Alison Bechdel’in kendi aile trajedisini anlattığı 
Fun Home(Cenaze Evi Şenlik Evi) anı türüne verilebilecek 3 güzel örnektir. Joe 
Sacco’nun Footnotes in Gazza(Gazze’den Dipnotlar) ile Guy Delisle’nin Chronicles 
From Jerusalem (Kudüs Günlükleri) ile Filistin sorununa eğildikleri birer comics 
journalism(çizgiroman gazeteciliği)’dir. Shaun Tan’ın The Arrival(Uzak) eseri hiçbir 
yazıya veya konuşma balonuna ihtiyaç duymadan sadece resimlerle de hikâye 
anlatılabileceğinin en güzel ve en önemli örneklerinden biridir. Sarah Glidden’in kendi 
Birthright İsrail turunu (İsrail dışında doğmuş Yahudilere İsrail’i tanıtma programı) 
anlattığı How to Understand Israel in 60 Days or Less(60 Veya Daha Az Günde İsrail 
Nasıl Anlaşılır) ve Robert Crumb’ın Genesis (Yaratılış)’i dini anlatılara örnektir.  

Tabiki de tayt giyen süper kahramanları unutmamak gerekir. Bunun yanında, 
Frankofon ekolünden Tenten ve Asterix’i, İtalyan ekolünden de Texas ve Tomiks’i de 
anmak gerekir.  

Tüm bu bahsettiklerim iyi bilinmesine rağmen Batıda ve Türkiye’de 
çizgiromana bakış son 20-25 seneye kadar – bizde bu beş on yıla kadar da düşebilir – 
onu highart olarak görmeme, çocuklara has okuma metaları olarak değerlendirme 
hatta bilhassa çocuklar için zararlı neşriyat şeklinde nitelendirme ve çizgiroman 
okumanın gerçekten okunması gerektiği düşünülen klasik eserleri okumaya engel 
teşkil ettiği yönündeydi.  

1940 ve 50’lerde Amerika’da Fredric Wertham Seduction of the Innocent 
(Masumun Baştan Çıkarımı) isimli kitabını yayınlayarak çizgiromanların çocuklar 
üzerinde ne kadar kötü etkiler bırakacağını, onları sapkınlığa ve hatta cinayet işlemeye 
kadar götürebileceğini iddia etmiş ve bunun neticesinde Amerika’da çizgiromanlara 
yoğun bir sansür dönemi başlamıştır. Sansür kurullarından geçen çizgiromanlara 
Comics Code damgası basılıyordu.  

Aynı tarihlerde Türkiye’de ise Kadro dergisi kurucularından olan ve Yapı Kredi 
Bankası kültür yayınları müdürlüğü yaparak bünyesinde Doğan Kardeş dergisini 
çıkarıp uslu, akıllı ve gürbüz Türk çocuğu ülküsü gereğince çizgiromanlara zararlı 
neşriyat gözüyle bakan Vedat Nedim Tör vardı. Öyle ki Türk aile yapısına uygun değil 
diye Tenten serüvenlerindeki kaptan Haddock bir anda Tenten’in amcası oluveriyor ve 
konuşma balonları yok edilerek maceralar düzyazıya dönüşüyordu. 

Batıda 70’li yıllardan itibaren comics’in yarattığı gülmece ve çocuksu 
çağrışımlardan kurtulma çabası temelde ekonomik çıkar ve satış stratejisi ile birleşerek 
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kendini bu kötü çağrışımlardan kurtaran ve genelde yetişkinlere hitap etmeyi 
amaçlayan yeni bir terim yaratıldı: Graphic novel, yani grafik roman. Son zamanlarda 
Türkiye’de de böyle bir ayrıma gitme çabası yoğunlaşmış ve bunun karşılığı olarak 
grafik roman tabiri kullanılmaya başlanmıştır. Bizde en başından beri çizgiromana 
roman nitelendirmesi mevcutken ve bu roman kelimesi Batıda henüz çizgiroman 
yerine kullanılmaya başlanmışken Türkiye’de grafik roman tabiri gereksiz ve 
yersizdir. Gene de bu çalışmada grafik roman tabiri comics ile olan farkını belli etmek 
için kullanılacaktır. 

Amerika’da ilk kez 1971 yılında, The Sinister House of Secret Love(Gizli Aşkın 
Uğursuz Evi) isimli kitabın kapağında kullanılan, Will Eisner’in A Contract with God 
and Other Tenement Stories eseri ile popülerleşen grafik roman terimi için 
İngiltere’nin sayılı çizgiroman uzmanlarından Roger Sabin (1993: 235) şöyle bir 
tanımda bulunur: “Grafik roman bütün bir hikâye ya da birbirine bağlı kısa öykülerden 
oluşan ve tematik bütünlüğe sahip ve bir sona bağlanan eserlerdir.” Bu yüzden 
Superman, Batman gibi on yıllardır yayınlanan seriler grafik roman değilken Frank 
Miller’ın 1986 basımı dört ciltlik Batman: The Dark Knight Returnseseri grafik roman 
olarak kabul edilir.   

1991 yılında Art Spiegelman’ın babasının Yahudi soykırımından kurtulma 
hikâyesini anlattığı ve anlatırken de karakterlerini hayvanlara benzettiği eseri Maus 
Pulitzer ödülü aldığında edebiyat çevreleri adeta şoka uğradı. Zira yıllarca hor 
gördükleri bir türen prestijli roman ödüllerinden birini alıyordu. 

3. ÇİZGİROMANIN TÜRKİYE’DE SEYRİ 

Türkiye’de çizgiromanın gelişim sürecine bakarsak ilk anacağımız isim 1870 
yılında ilk mizah dergisi Diyojen’i çıkaran Theodore Kasap olacaktır. O günden 
günümüze kadar yayınlanmış olan mizah dergileri Türkiye’de en güçlü muhalefeti 
oluşturmuştur ve bu durum günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. 1970’lerde 
neredeyse bir milyonluktiraja erişen Gırgır dergisinin bölüne bölüne günümüzde 
Leman, Penguen, Uykusuz ve (yeni) Gırgır olarak yoluna devam etmekte ve 
70’lerdeki Gırgır ekolünü sürdürmektedir.  

Çizgiromanın Türkiye’ye gelmesi Cumhuriyetin kurulmasının hemen sonrasına 
denk gelir. Sinema Romanı, resimli roman ve en sonunda da çizgiroman olarak 
isimlendirilmiş bu türün Batının tam zıttına bir gülmece olarak adlandırılmayıp yeni 
devletin ve ideolojinin makul ve makbul edebi tür olan romana benzetilmesi ve belli 
süre çeviri çizgiromanlarda dahi konuşma balonları yerine yazılanların kareler altında 
konuşma çizgisi çekilerek bir romanmış gibi sunulması manidardır. Çünkü yeni 
ideoloji henüz giriştiği kültür devrimine popüler kültür yapıtı olan comicsin zarar 
verebileceğini düşünüp onları çizgiromanlaştırarak kendini korumak istemiştir. 
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Türkiye’ye 1930’larda gelen ilk çizgiromanların başında Çocuk Sesi dergisinde 
yayınlanan orijinal adı ile Flash Gordon, Türkçesiyle Avcı Baytekin yer alır. İlk yerli 
bant karikatür yine 1930’ların başında Cemal Nadir tarafından Ömer Seyfettin’in 
Efruz Bey’inden ilham alınarak yaratılan Amca Bey gelir.  

Hemen hemen 1980’lere kadar plansız programsız, genellikle elle tekrar çizip 
çoğaltmayla ve telif hakları gözetmeksizin uyarlamalara dayanan çevirilerle, tek tük 
yerli özgün eserlerle, gazete tefrikaları ve mizah dergilerinin köşelerinde sürüp giden 
Türk çizgiromanlarının grafik romanla tanışması 2000’lerdeBatıda adından çokça söz 
ettirmiş eserlerin çevirileriyle olmuştur. Çizgiromanın daha bir edebiyat olarak kabul 
gördüğü grafik romanda özgün ve yerel yayınların günümüzde gittikçe artması 
sevindiricidir. Bunların arasında Levent Cantek’in çeşitli çizerlerle müşterek 
çalışmaları olan Deli Gücük Zifirnameve Dumankara, Uzak Şehir ve Emanet Şehir 
isimli Ankara üçlemesi, Devrim Kunter’in Seyfettin Efendi’nin Olağanüstü 
Maceraları serisi, memleketin en yetenekli yazar ve çizerlerinden olan Umut 
Sarıkaya’nın üç ayda bir yayınlanan dergisi Naber’de yapmayı sürdürdüğü Fransız, 
Alman ve İngiliz edebiyatlarındançizgiroman uyarlamaları, Ilban Ertem’in İhsan 
Oktay Anar’ın Puslu Kıtalar Atlası eserini kendi çizgileri ile yorumlaması ve Fırat 
Yaşa’nın Göbeklitepe’de geçen Tepe isimli grafik romanı örnek olarak verilebilir. 

SONUÇ 

Netice itibariyle, yukarıda da anlatılmaya çalışıldığı gibi çizgiroman grafik 
romana dönüşüp popülerleştiğinden beri Batıda giderek kendini kanıtlamış bir edebi 
tür haline gelmiştir. Bizde ise bu süreç henüz yeni sayılabilir fakat son zamanlarda – 
yukarıda isimleri zikredilen bazı eserlerin de gösterdiği gibi – yapılan yayınların sayısı 
hızla artmaktadır.  
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ABSTRACT 

In our study we’ll include two trends that have important places in psychology into literature 
and also will analyze the 20 th century Russian novella “One Day In The Life of Ivan 
Denisovich” in the light of these trends. 

The novelle “One Day …” was written by Alexander Solzhenitsyn in 1962. This age was too 
agitated not only for Russian history, but also for Russian literary.  

The basic theme of the Wundt psychology is consciousness. For Wilhelm Wundt: “In 
researching of the truth the first step must be defining this truth’s elements one by one”. In this 
psychology the basic is perception.  

But for Gestaltian psychologists the perception is undivided. For them, sensorial elements 
create new forms or drawings by combining.  

“One Day …” shows a part of Ivan Denisovich Shukov’s life in concentration camp. But it’s 
also seen Russian life, social and history.  

How we should analyze this work: throughout Gestalt norms or like Wundt psychologiests 
with our perception? Both psychological aspects give us different points of view. 

Keywords: Wundt, psychology, consciousness, Gestalt, binary approach. 

In recent literature researches’ one-directional perspectives are inadequate. 
Actually, this nested situation are valid not only for literary, but also for all branches 
of science and art. Thinking that literary is the branch of science and art, we shouldn’t 
find very strange that very different branches of science and art are included in 
literary. 

In our study we will include two trends that have important places in 
psychology into literature and will try to analyze the 20 th century Russian novella 
named “One Day In The Life of Ivan Denisovich” in the light of these trends.  

Before explaining and analyzing, we sholud make clear that, this is not a 
Freudian psychoanalitical study. We didn’t use Freudian methods of analyzing. We 
tried to study our novel and character through two psychologic trends. 

The basic theme of the Wundt psychology is consciousness. For Wundt: “In 
researching of the truth the first step must be defining this truth’s elements one by 
one” (SCHULTZ – SCHULTZ, 2007: 139). In this psychology the basic is perception.  
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Wilhelm Wundt, who noted psychology as a science apart from biology and 
philosophy, was the first person to ever call himself a psychologist and also founded 
the first formal laboratory for psychological research at the University of Leipzig. 
Wundt concentrated on three areas of mental functioning: thoughts, perception and 
feelings. He believed that scientific psychology should focus on analyzing 
consciousness, a person’s subjective experience of the world and mind. He analyzes 
the constituents of the mind by using a method called introspection, which involves 
the subjective observation of one’s own experience 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt [04. 10. 2016] ). 

Wundt believed in reductionism. That is, he believed consciousness could be 
broken down to its basic elements without sacrificing any of the properties of the 
whole (McLEOD, 2008: http://www.simplypsychology.org/wundt.html [04. 10. 2016] 
). 

But Gestalt psychology that is attack to Wundt process, becomes intensive on 
elementism; this aspects is one of Wundt work aspects. For Gestalt psychologists the 
perception is undivided, is Gestalt and all enterprises to analyze perception and to 
divide it to its parts will destroy it. For them, sensorial elements create new forms or 
drawings by combining  (SCHULTZ – SCHULTZ, 2007: 517-564). 

Gestalt is a psychology term which means “unified whole”. It refers to theories 
of visual perception developed by German psychologists in the 1920s. These theories 
attempt to describe how people tend to organize visual elements into groups or unified 
wholes when certain principles are applied  
(http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/gestaltprinciples/gestaltprinc.h
tm  [04. 10. 2016] ). 

Gestalt psychology or gestaltism  (“shape, form) is a theory of mind of the 
Berlin School of experimental psychology. Gestalt psychology tries to understand the 
laws of our ability to acquire and maintain meaningful perceptions in an apparently 
chaotic world. The central principle of this psychology is that the mind forms a global 
whole with self-orginizing tendencies. This principle maintains that when the human 
mind forms a percept or gestalt, the whole has a reality of its own, independent of the 
parts. The original famous phrase of Gestalt psychologist Kurt Koffka is: “The whole 
is other than the sum of the parts”. The gestalt effect is the capability of our brain to 
generate whole forms, particularly with recpect to the visual recognition of global 
figures instead of just collections of simpler and unrelated elements 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology  [04. 10. 2016] ). 

This psychology also helped introduce the idea that human perception is not just 
about seeing what is actually present in the world around us. Much of what we 
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perceive is heavily influenced by our motivations and expectations (CHERRY, 
https://www.verywell.com/what-is-gestalt-psychology-2795808  [04. 10. 2016] ). 

Both psychologies are cherished from each other and are contrasting to each 
other. So, it wil be inevitable that we’ll become the opposite of ourselves during the 
analize. 

The novelle “One Day In The Life of Ivan Denisovich” was written by 
Alexander Solzhenitsyn in 1962. This age was too agitated not only for Russian 
history, but also for Russian literary. Looking at general table, we can see too chaotic 
and gloomy view. The strict rules of The Soviet Union were the main reasons of this 
view.  

The intelligents and writers that supported Communism with great ideals were 
disappointed when the regime was established; at the same time when there were 
occured assimilations and genocides. Every writer who lived in that age showed their 
disappointments in different ways.  

“One Day In The Life of Ivan Denisovich” shows a part of Ivan Denisovich 
Shukov’s life in labor camp. But in background it’s seen Russian life, social and 
history. 

The novel concentrates on one man, Ivan Denisovich Shukhov, as he attempts 
to survive another day in a Soviet concentration camp, or gulag, with dignity and 
humanity. The conditions of the camp are harsh, reflecting a world that has no 
tolerance for independence. Camp prisoners rely almost totally on each other’s 
productivity and altruism, even for the most basic human need, food. (A Teacher’s 
Guide to The Signet Classic Edition of Alexander Solzhenitsyn’s One Day In The Life 
of Ivan Denisovich http://www.penguin.com/static/pdf/teachersguides/denisovich.pdf 
[04. 10. 2016]: 2) 

 We choosen these two psychologies and this novella, because by giving labor 
camp, Solzhenitsyn on the one hand showed us how the system transformed people to 
machine, which we can approach in Gestalt way. And on the other hand writer gave a 
chance to readers to realize that situation from their views, that we can analyze it in 
Wundt theory.  

The characters in Ivan Denisovich bring a liveliness to the novel. The narrator 
Ivan Denisovich is both insightful and humorous. The clever way he manages to keep 
his humanity intact despite his imprisonment is kept in perspective through the other 
prisoners’ attempts at survival (A Teacher’s Guide to The Signet Classic Edition of 
Alexander Solzhenitsyn’s One Day In The Life of Ivan Denisovich 
http://www.penguin.com/static/pdf/teachersguides/denisovich.pdf [04. 10. 2016]: 2). 
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Despite the horrible conditions in the gulag, Shukhov makes the most of every day 
through hard work and ingenuity. His day begins with reveille, which he never 
oversleeps (A Teacher’s Guide to The Signet Classic Edition of Alexander 
Solzhenitsyn’s One Day In The Life of Ivan Denisovich 
http://www.penguin.com/static/pdf/teachersguides/denisovich.pdf [04. 10. 2016]: 3). 

“Shukhov never overslept reveille. He always got up at once, for the next ninety 
minutes, until they assembled for work, belonged to him, not to the authorities, and any 
old-timer could always earn a bit—by sewing a pair of mittens for someone out of old 
sleeve lining;or bringing some rich loafer in the squad his dry Valenki *[*Knee-length 
felt boots for winter wear.]—right up to his bunk, so that he wouldn't have to stumble 
barefoot round the heap of boots looking for his own pair; or going the rounds of the 
warehouses, offering to be of service, sweeping up this or fetching that; or going to the 
mess hall to collect bowls from the tables and bring them stacked to the dishwashers--
you're sure to be given something to eat there, though there were plenty of others at that 
game, more than plenty--and, what's worse, if you found a bowl with something left in 
it you could hardly resist licking it out.” 
(http://www.kkoworld.com/kitablar/aleksandr_soljenitsin_ivan_denisovichin_bir_gunu-
eng.pdf[04. 10. 2016] : 6) 

In this quotation it’s clearly seen a daily routine of laborers in the camp. With 
Gestalt theory we can perceive this scene normally. But in Wundt theory we should 
evaluate it throuh our feelings. And also we want to add that, here there are also views 
and feelings of the writer and the character.  

Actually, by adding feelings, Wund theory reminds Impressionism. Because, 
the term Impressionism has also been used to describe works of literature in which a 
few select details suffice to convey the sensory impressions of an incident or scene. 
Authors have written works that are Impressionistic in the way that they describe, 
rather than interpret, the impressions, sensations and emotions that constitute a 
character's mental life 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Impressionism#Music_and_literature[04. 10. 2016] ).  

For example: 

“He decided he was half anounce short as he broke the bread in two. One half he stuck 
into a little clean pocket he'd specially sewn under his jacket (at the factory they make 
jackets for laborers without pockets). The other half, which he'd saved by going without 
at breakfast, he considered eating on the spot. But food gulped down is no food at all; 
it's wasted;it gives you no feeling of fullness. He started to put the bread into his locker 
but again thought better of it—he recalled that two barrack orderlies had been beaten up 
for stealing. The barracks was a big place, like a public yard. And so, still clutching the 
hunk of bread, he drew his feet out of his valenki, deftly leaving inside them his foot 
rags and spoon, crawled barefoot up to his bunk, widened a little hole in the mattress, 
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and there, amidst the sawdust, concealed his half-ration.” 
(http://www.kkoworld.com/kitablar/aleksandr_soljenitsin_ivan_denisovichin_bir_gunu-
eng.pdf[04. 10. 2016] : 6) 

In this paragraph Ivan Denisovich try to decide where he should hide his bread 
from the other laborers. For Gestalt theory it is just a decision and it must be done 
logically. But for Wundt theory it is very upsetting to see the human in that situation. 
Of course, for both psychologies the consciousness is the main thing. But they are 
different from each other just with feelings. Every reader may determine different 
things for himself and may see different aspects from his point of view. 

To help warm the work site, Shukhov and Kilgas retrieve a bolt of stolen 
roofing felt from under some flooring planks to cover the windows for insulation. At 
the worksite, the squad falls into the routine of spirit and enthusiasm, for the better 
their work is, the better their food rations will be (A Teacher’s Guide to The Signet 
Classic Edition of Alexander Solzhenitsyn’s One Day In The Life of Ivan Denisovich 
http://www.penguin.com/static/pdf/teachersguides/denisovich.pdf [04. 10. 2016]: 3). 
The dehumanizing atmosphere of the gulag ironically forces prisoners to discover 
means to retain their individuality while conforming to the stringent rules, spoken and 
unspoken, of the camp (A Teacher’s Guide to The Signet Classic Edition of Alexander 
Solzhenitsyn’s One Day In The Life of Ivan Denisovich 
http://www.penguin.com/static/pdf/teachersguides/denisovich.pdf [04. 10. 2016]: 2): 

“He divided the Wall mentally into the place where he would lay blocks, starting at the 
point where they rose in steps, and the place where Senka was working, on the right, up 
to Kilgas's section. There in the corner, he figured, Kilgas wouldn't hold back; he would 
lay a few blocks for Senka, to make things easier for him. And, while they were 
puttering around in the corner, Shukhov would forge ahead and have half the Wall built, 
so that his pair wouldn't be behindhand. He noted how many blocks he'd require for 
each of the places.” 
(http://www.kkoworld.com/kitablar/aleksandr_soljenitsin_ivan_denisovichin_bir_gunu-
eng.pdf[04. 10. 2016] : 37) 

In this paragraph the writer drawn a scene very realistic from the Gestalt view. 
But if we analyze it from the Wundt view, we can see the dehumanizing atmosphere 
by reading between the lines. 

As a result we can say that especially this novella should be analyzed by Gestalt 
and Wundt theories together. Because the writer drawn a normal cross section from 
the life of the laborer of concentration camp. Solzhenitsyn did it in so simple and 
realistic style that the reader can’t stop adding his feelings to the work. So, we can 
attain reliable results just by analyzing this novella through these two theories with 
their feature of coplemental each other. 
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ÖZET 

XX. yüzyıl Rus şairleri arasında önde gelen isimlerden biri olan Osip Mandelştam 1891 yılında
Varşova’da bir kunduracı ailesinin çocuğu olarak doğar. Bir yıl sonar Pavlovsk şehrine taşınan
Mandelştam ailesi, 1897'de Petersburg’ayerleşir. Petersburg’da genç Osip, Tenişev Ticaret
Lisesinde okur ve burada beşeri bilimler üzerine bilgiler aldıktan sonra şiire, musikiye, sanata
büyük ilgi göstermeye başlar. Bilgilerini derinleştirmek amacıyla 1907 yılında Mandelştam
Paris’e, Sorbonne Üniversitesine gider. Petersburg’a döndükten sonar Mandelştam farklı sanat
derneklerinin faaliyetlerine katılır, şiirler yazar. O, ilk şiirini 1910’da yayınlar. Mandelştam,
Akmeist Okulunun kurucularından biridir.1920’lerde Mandelştam’ın şiirlerinde Doğunun Eski
ve Orta Çağ döneminin olayları yer alır.Bir aydın olarak Mandelştam kültürleri biraraya
getirme ihtiyacı duymaktadır. Gerçek maneviyatın Batı’ya Doğu’dan geldiğine inanan şairken
diğer eserlerinde Grekleri, Yahudileri, Putperest ve Katolik Roma’yı, Konstantinopolis’i,
Rönesans  Floransa’yı, Paris’i, Moskova’yı biraraya getirir. Devrim sonucu sya’da ortaya çıkan
durumu dile getirmek için şair tarihi olaylara göndermeler yapar ve bu birlikteliği, ortaklığı,
şiirlerinde mecazi anlamda sunar.

Bu bildiride Osip Mandelştam’ın şiirleri incelenecek, şiirlerinde dünya kültürlerinin etkileşimi 
örneklerle verilerek şairi nsanata kültürlerarası yaklaşımı ortaya konulacaktır. 

AnahtarKelimeler:OsipMandelştam, Rus Şiiri, Akmeist Okulu, Kültürlerarasılık, Doğu-Batı 

INTERCULTURALISM IN RUSSIAN POET OSIP MANDELSTAM’S 
POETRY 

ABSTRACT 

One of the biggest names among Russian poets of the XXth century Osip Mandelstam was 
born in Warsaw in 1891 as a child of a leather merchant. A year later the Mandelstam family 
moved to the city of Pavlovsk and in 1897 they settled in St. Petersburg. İn St. Petersburg 
young Osip studied in Tenishev Commercial High School and after receiving knowledge on 
the humanities he began to show a great interest in the poetry, in music and in the arts. In order 
to deepen his knowledge in 1907 Mandelstam went to Sorbonne University in Paris and after 
returning to St. Petersburg he involved in the activities of various art associations, wrought 
poetry. He published his first poem in 1910. He was known as one of the founders of the 
Acmeist school of poets. İn the 1920th Mandelstam's poetry started to reflect the Old and the 
medieval periods of the East. As an intellectual, Mandelstam needed to merge cultures all 
together. He believed that the true spirituality comes from the West to the East and in his works 
the poet brought together Greek, Jewish, pagan and Catholic Rome, Constantinople, 
Renaissance Florence, Paris and Moscow. To speak about the situation that has arisen in Russia 
after Revolution poet made references to historical events and figuratively gave this 
association, partnership and  interculturalism in his poetry.  

İn this paper we will examine the poetry of Osip Mandelstam and giving the examples of the 
world culture’s interaction in his poetry we will reveal the poet's intercultural approach to art. 
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Keywords:Osip Mandelstam, Russian Poetry, the Acmeist school of poets, Interculturalism, 
the East-the West 

GİRİŞ 

XX. yüzyıl Rus şairleri arasında önde gelen isimlerden biri olan 
OsipMandelştam 1891 yılında Varşova’da bir kunduracı ailesinin çocuğu olarak 
doğar. Bir yıl sonra Pavlovsk şehrine taşınan Mandelştam ailesi 1897'de Petersburg’a 
yerleşir. Petersburg’da genç Osip, Tenişev Ticaret Lisesinde okur ve burada beşeri 
bilimler üzerine bilgiler aldıktan sonra şiire, musikiye, sanata büyük ilgi göstermeye 
başlar. 1907 yılında Mandelştam Paris’e, Sorbonne Üniversitesine gider ve bilgilerini 
daha da derinleştirmek üzere Heidelberg Üniversitesinde verilen derslere katılır. 
Petersburg’a döndükten sonra Mandelştam farklı sanat derneklerinin faaliyetlerine 
katılır, şiirler yazar. 

Mandelştam ilk şiirini 1910 yılında “Apollon” dergisinde yayınlar. Bu yıllarda 
şair sembolizm akımının etkisiyle yazmaktadır. Ailesinin maddi durumundan dolayı 
eğitimini yurtdışında devam ettiremeyen Mandelştam; Yahudilere birçok alanda 
uygulanan kısıtlamayı atlamak için mensup olduğu Yahudi dinini Hristiyan dinine 
değiştirir ve 1911 yılında Petersburg Üniversitesi Tarih ve Filoloji İlimler fakültesini 
kazanır. Bu sırada Akmeizm akımının üyesi olarak şiirler yazmakta ve akımı 
destekleyen makalelerle meydana çıkmaktadır. Şiir yazma sanatının en doruk 
noktasına ulaşmayı amaçlayan akmeist şairler sanatın, şiirsel ve kültürel sürekliliğinin 
olduğuna inanırlardı. 

1913 yılında Mandelştam “Taş” adında ilk şiir kitabını çıkarır ve adı bir anda 
üne kavuşur. 1922 yılında şairin Ovidius’a gönderme yaptığı “Tristia” (Hüzünlü 
Şiirler) başlıklı ikinci kitabı yayınlanır. Sosyalist devriminden sonra ilk başta 
devrimcilerin safında çalışan Mandelştam, sonraki yıllarda dönemin edebi 
topluluklarının dışında kalmayı tercih eder ve bu da onun devlet tarafından takip altına 
alınmasına sebep olur. 

1930’lu yıllarda Mandelştam’ın açık bir şekilde kovalanması başlayınca şair 
geçimini çeviriler yaparak sağlar ve altı yıl içinde Fransızca, İngilizce ve Almancadan 
19 kitap çevirerek dünyanın birçok klasik eserini Rus okuruna kazandırır. Daha sonra 
şiir yazmaya devam eden şair güncel konuları ele alır. Devletin takibinden dolayı 
farklı yerlere sürülerek yaşamını sürdürmek zorunda kalan Mandelştam 48 yaşında 
sürgündeyken vefat eder.  

OSİP MANDELŞTAM’IN ESERLERİ 

1930’lu yıllarda şiir severlerin toplantılarının birinde 
OsipMandelştam’aAkmeizm’in ne olduğu sorulduğunda şair, “Akmeizm, dünyevî 
kültür için bir özlemdir,” diye cevap verir (Мандельштам, 1999, 296). Bu fikir şairin 
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şiirlerinin ana temasını belirler. Mandelştam, şiirlerinde Grekleri, Yahudileri, 
Putperest ve Katolik Roma’yı, Konstantinopolis’i, Rönesans Floransa’yı, Paris’i, 
Moskova’yı bir araya getirir. Şairin ruhu yerinde duramaz, Ural dağlarından Volga’ya, 
Volga’dan Okyanusya’nın mercanadalarına kadar uçar.  

Şiirlerini “Taş” başlığı altında birleştirdiği ilk kitabında şair dünyanın farklı 
şehirlerindeki mimari yapıtlardan bahsetmektedir. Şair için taş sadece bir yapı 
malzemesi değildir. Şaire göre taştan yapılan mimariler, uygarlıkları ve halkları bir 
sanat eserinde birleştirmektedir. Bu da zamanın ve halkların kültür içinde 
bulunduklarında ölümsüzlüğe kavuşmaları anlamına gelmektedir. Bu düşünceyle 
sanata ilk adımlarını atan şair ömrünün sonuna kadar bu fikri savunmakta, okurlarına 
dünya kültürünün önemini anlatmaktadır. Zamanın ve kültürün ayrılmaz olduğunu 
göstermek için ebediyetin sembolü olarak gördüğü İstanbul’daki “Ayasofya”ya 
yazdığı şiirde, Paris’teki “Notre Dame Katedrali” şiirinde, Petersburg’daki Rus ve 
İtalyan kültürlerini bir araya getiren “Kazan Katedrali” şiirinde ve mimari eserlere 
adanmış başka şiirlerinde de şair geçmişi, hali ve geleceği bir araya getirmektedir. 
Mandelştam için taş sözcüklerdir, şair de sözcükleri bir araya getiren bir mimardır. 
Dünya değiştikçe yapıtların ayakta durmasını ve farklı halklara hizmet etmesini şair 
sanatta ölümsüzlük, kültürel süreklilik olarak nitelendirmektedir.  

Aydın düşünceli bir insan olarak Mandelştam kültürleri bir araya getirme 
ihtiyacı duymaktadır. Maneviyatın Doğu’dan Batı’ya geldiğine inanan şair 1920’lerde 
yazdığı şiirlerde Antik ve Orta Çağ döneminin tarihinde ortaya çıkan olaylara ve 
kişilere göndermeler yapar.   “Tristia” başlıklı şiirler kitabında klasik antik dönem 
Mandelştam’ın şiir dünyasının merkezine dönüşür. “Taş” kitabında olduğu gibi bu 
kitapta da şiirler arasında bağlantılar bulunmakta, şiirler bir dizi oluşturmaktadır. Bu 
kitapta da sözcüklere yüklenen anlamlar değişmez ve her yeni bir şiirde aynı imajı, 
mecazı yakalamaktadırlar. Şair, devrim sonucu yaşadığı duygularını dile getirmek için 
Antik ve Orta Çağ döneminin şairlerine, Orta Çağda yaşanmış olaylara göndermeler 
yapar. “Tristia” kitabının ana konusu ölümdür. Ama bu ölüm doğada olduğu gibi 
yaşam için ayrılan sürenin sona ermesi değil, zamanlar arasındaki bağlantının 
kopması, koparılmasıdır. Latincede “hüzün” anlamına gelen tristia adlı şiir kitabında 
hıçkırıklar duyulmakta, gözyaşları görülmektedir. Kitapta dualar da vardır,  bu dualar 
dirilişe bir ümittir.  

OSİP MANDELŞTAM VE KÜLTÜRLERARASILIK  

“Rüzgardan teselli aldık” şiirinde şair bir zamanlar Bizans’ta yaşayan 
Asurluların takip edilme sonucu Doğuya taşındıklarını kaleme alarak Rusya’daki 
devrim sonrası durumu mecazi anlatımla sunar. Tarihte “Asurlular” ve “mısırlılar” 
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zorbaya maruz kaldıkları için bu sözcükler şairin şiirlerinde insan özgürlüğünün 
kısıtlanması anlamına gelmektedir.     

Rüzgârdan teselli aldık 
Mavi göklerde hissettik  
Boğum boğum zulmette  
Asurlu kızböceklerinin 
Kanatlarının varlığını. 

Burada Rüzgâr devrim anlamına Asurlu kızböcekleri de devrim sonucu 
yurtdışına kaçan insanlar anlamına gelmektedir.  

Savaş borasından karardı   
Donuklaşan göklerin alt kısmı 
Uçtu altı kanatlı cisimler 
Mikalı perdeli ormanlar 

Altı kanatlı cisimler meleklerdir. Hıristiyan dinine göre altı kanatlı melekler 
meleklerin en yüksek mevkide olanlarıdır. Burada şair devrim sonucu ülkeyi terk 
etmek zorunda kalan ama ülke için gerekli olan insanları, aydınları kastetmektedir.     

Orada, mavi göklerde 
Alacakaranlıklarda 
Günün ortasında bile  
Karanlık bir gecenin  
Varlığından haber veren 
Ecel yıldızı hep titrer. 

Ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların nerede olsalar bile bir gün ecel 
yıldızı olarak geri dönebileceklerini söylemektedir şair.   

Müslüman motifleri, Mandelştam’ınVoronej’de sürgündeyken yazdığı 
şiirlerinde dikkat çekmektedir.  Şairin eşi NadejdaMandelştam, OsipMandelştam’la 
bağlı anılarında şöyle yazar: “OsipMandelştam, insanlarımızdaki Müslüman 
Doğusuna olan hevesi, çekiciliği bir rastlantı olarak kabul etmezdi. Determinizm, 
insan kişiliğinin bir kutsallık içinde erime kabiliyeti, insanı kendi içine alan 
mimarideki nakışlı yazıların günümüz insanına en gerekli şeyler olduğunu” söylerdi 
(Мандельштам, 1999, 296). Müslüman kızını anlatan bu şiir de metaforlar üzerinde 
kurulmuştur. 

Ey kelebek, bir Müslüman kızısın   
Yırtıktır kefenin senin 
Bir gün doğarsın, bir gün ölürsün 
İşte bu da bir gerçek! 
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Bu şiirde Müslüman kızı bir gün doğan ve bir gün de ölen bir kelebeğe 
benzetilmiştir. Şaire göre, Doğudaki Müslüman kızlarının da yaşam tarzı değişmez: 
bir gün doğar, bir gün de ölürler. Kelebek gibi güzel ama ömürleri kısıtlıdır Müslüman 
kızlarının.  

Isıracak duyargaların var 
Soktun kafanı ehrama 
Kefenini bayrak gibi açmışsın 
Topla kanatlarını, korkutuyorsun! 
 
Akçaağaçların diş diş ayakları 
Yuvarlak köşelerini sarmış 
Benekli kelebeklerden 
Duvarlara süsler örülmüş. 
 
Camiler canlı olur 
Onu anladım aniden 
Belki biz de çok gözlü 
Bir Aya Sofya’yız. 

Camilerin Tanrı evi olduğuna ve burada insan ruhunun yükseldiğine, tanrıya 
kavuştuğuna inanan Mandelştam kendi içindeki ruhsal çalışmayı ve bir gün ölür, bir 
gün doğar kelebeğe benzer Müslüman kızlarının maneviyatını Aya Sofya yapıtına 
benzetmektedir.   

OsipMandelştam’ın bayan şair MariyaPetrovıh’a yazdığı çok ünlü sevgi şiiri de 
harem konusu üzerinde kurulmuştur. Şair sevdiği kadını Türk kızına, kendisini 
yeniçeriye benzetmektedir. Bu şiirde Mandelştam’a özgü olan metafor zenginliği şiirle 
bütünleşmektedir. 

Suçlu bakışların üstadısın sen 
Küçük omuzların ince sahibi! 
Erkek huysuzluğu bastırılmıştır,  
Konuşmalar ölmüş, suya düşmüştür.  
 
Al yüzgeçleriyle yüzer balıklar 
Solungaçlarını şişirir geçer 
Al götür onu; sessizdir o da, 
Doyur onun karnını vücudunla sen. 
 
Biz, kırmızı kızıl balık değiliz, 
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Genelde her zaman kardeş gibiyiz 
Vücudumuz ılık, kemiğimiz zayıf 
Gözümüzdeki parlaklık boşuna gibi. 
 
Kaşlarının hattı tehlike dolu 
Yeniçeriyim ben, sevmem mi seni! 
Bu güzel gözleri, al yanakları 
Dilimlenmiş aya benzer bu dudakları... 
 
Canım Türk kızı, kızma sen bana 
Girerim seninle ağzı dikilmiş çuvala 
Anlaşılmaz laflarını dinlerken ben 
Senin için başımdan olurum inan. 
 
Ey Mariya, düşenlerin imdadı 
Ölümü uyarmak için uyumak yeter 
Benim bastığım yer güvenle besler 
Git, hadi git, yok biraz kal daha!  

Ünlü Rus şairi Bayan AnnaAhmatova bu şiiri yirminci yüzyılın en güzel sevgi 
şiiri olarak nitelendiriyordu.  

Bir başka şiirinde Mandelştam savaştaki Türk askerlerinin cesurluğunu coşkun 
dalgalara göndermeler yaparak tasvir eder:   

Dalgalar koşuyor, birbirinin belkemiğini kırarak, 
Sanki esirlikten sıkılmış gibi 
Atıyor onlar kendilerini gökteki ayın üstüne 
Burası genç, delikanlı yeniçeriler girdabı 
Dalgalanmanın durulmaz uyumaz bir timsali. 
 
O eğiliyor, çırpınıyor, kumda kuyu kazıyor 
Ve kapalı dumanlı havada görünmüş gibi oluyor 
Yeni başlatılacak duvarın diş diş uçları. 
 
Evhamlı sultanların kana boyanmış, parçalanmış askerleri 
Köpüklü merdivenlerden düşüyor her tarafa 
Soğukkanlı hadımlarsa zehir dağıtıyor dünyaya. 

Şairin, geçmişle halin arasında bağ kurmak ve kültürlerin birliğini göstermek 
için karşılaştırmalara ihtiyacı vardır. Haldeki “tenisçi”, “düşman peşinde olan Attika 
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askere”, haldeki “topunun üzerine eğilen futbolcu”, “Holofernes’in kafasını kesmek 
için üstüne eğilen Judith’e” benzemektedir. “Kapıcı”; “Ovidius’un eserlerindeki 
İskitler gibi esnemekte”, “pazar yeri” “Mişkan yani Çadır Tapınakla” 
karşılaştırılmaktadır. Şair, devrim sonrası Rusya’ya Euripidis'in ve Racine’nin 
eserlerinin başkişisi Phaedra’nın ismiyle seslenir. Phaedra, Grek mitolojisinde üvey 
oğluna âşık olmuş ve onun tarafından reddedilince beddua yaparak ölümüne sebep 
olan ama kendisi de cezalandırılan bir kadındır.    

Tarihi olaylara göndermeler yapan şair kültürleri bir araya getiren, onları ortak 
yapan kavramın zaman olduğunun altını defalarca çizmektedir. “Zamanın yapıcı 
özelliğini anımsayarak yeniçağın insanlıktan yoksun, mahvedici özelliğini aşmak 
mümkündür”, der şair (Mandelştam, 1987, 170-171). 

“Kasvetli ve çorak Venedik hayatında” başlıklı şiir sadece Rusların değil, 
Avrupa kültürünün, dünya kültürünün ölümünden bahsetmektedir. Gerek sahnede 
gerek gerçek hayatta yaşanan ölümün kaçınılmaz olduğunu anlatan şiirinin ileriki 
satırlarında şair, hayatta her şeyin, ölümün bile geçici olduğunu, sürekli yeni 
insanların doğduğunu söyler; bu anlamı da metaforik olarak “gece ile gündüz” 
şeklinde ifade ederek  “aynada gece ile gündüzü birleştiren Venüs yıldızının 
yansıdığını” yazmaktadır. “Daima dönüş” fikrinin bir döngü olması şair için yaşanan 
Karanlık dönemin kaosuna karşı kendine siper ettiğini görmekteyiz.  

Dünyanın değiştiğini ve bu değişikliğin hiç de güzel olmadığının farkına varan 
Mandelştam,  “Ayaklarımız altında ülke hissetmeden yaşamaktayız” yazmakta ve 
ülkede yapılan yanlışları söylemenin herkesin bir vatandaşlık görevi olduğuna 
inanmaktadır. “İnsanlar aç… Ama ülke daha da aç. Ama ondan daha da aç olan bir şey 
var: o da zamandır. Zaman ülkeyi yemek istiyor. Kelimeleri reddeden ülkeye acımak 
çağdaş şairin vatandaşlık görevi ve şecaatidir”. (Mandelştam, 1987, 170-171) 

SONUÇ 

Mandelştam’ın şiirleri savaşın ve devrimin getirdiği felaketlere karşı bir 
tepkidir. Genç iken sosyal ütopyayla başlayan bu tepki şairin hayal gücünün 
gelişmesiyle bir yaşam ilkesi haline gelir. Dünya kültürünü benimsemek isteyen şair 
ileriki yıllarda kendisini bu kültürün ayrılmaz bir parçası olarak hisseder ve bu 
kültürü, her zamankinden daha çok ihtiyacı olan dünyaya iletmek için çabalar. 

Mandelştam’ın şiirlerinin yayınlanması yasaklandığı bir dönemde, yazmaya 
yeni başlayan şairlerden biri Mandelştam’ı ziyaret eder ve ona kendi şiirlerini okur. 
Mandelştam şiirleri beğenir. Şair şiirlerinin yayınlamadığına yakındığında 
Mandelştam öfkeyle bağırmaya başlar: “Yoksa Homer’i mi yayınlıyorlardı? Ya da 
Muhammed’i mi?”  
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Mandelştam’ın ölümünden sonra arkadaşları ve eşi onun şiirlerini korumuş ve 
ancak 1960’lı yıllarda yayınlama fırsatını bulmuşlar. Çağdaşları Mandelştam’ı 
anlatırken onun hakkında bu kelimeleri kullanırlardı: “tuhaf..., garip..., çetin..., 
dokunaklı..., ve tabii ki deha” (Мандельштам, 1999, 157).  
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ÖZET 

Modern Türk şiirinin kurucularından ve yapıtaşlarından biri olan Nâzım Hikmet Ran, yalnızca 
Türk şiirinde bir marka olmakla kalmamış dünya şiirinde de iz bırakmış ve kendinden 
sonrakilere de örnek olmuş bir dünya şairidir. Onun zorlu yaşam koşulları ve ülkesinden ayrı 
yaşamak zorunda kaldığı yıllar, sürgün olgusu şiirini derinden etkilemiş ve içinde yaşadığı, 
dokunduğu farklı diller ve kültürler şiirini beslemiş, yeni bir şiir dili yaratmasını sağlamıştır. 
İçinde bulundukları mekânlarla en güçlü bağları kuran şairler mekân değişikliklerini de ister 
istemez şiirlerine en iyi şekilde yansıtmışlardır. 

Ömrünün önemli bir kısmını hapislerde tutsak olarak geçiren ve kendi ülkesine yasaklı, 
acılardan beslenen bir şair, zorunlu olarak gittiği ülkelerde yeni kültürlerle tanışmış ve farklı 
dillerin yeni söylem olanaklarını da şiirine eklemleyerek kültürlerarası bir pencereden şiire 
bakmayı,  yaratmayı öğrenmiş ve yazınsal ürünleriyle bu durumu somutlaştırmıştır. 

Nazım Hikmet Ran’ın şiirlerini okuduğunuzda bir dünya kültürünün de içine ister istemez 
dalmak zorunda kalırsınız. Bu çalışmanın amacı, söz konusu şairin şiirlerine kültürlerarasılık 
ve karşılaştırmalı edebiyat açısından yeniden bir göz atmak ve sosyolojik olarak 
kültürlerarasılığın şiirine katkısını ortaya koymaya çalışmaktır. Zaten çok kültürlü ve etnik 
açıdan zengin bir soy ağacına sahip olan Nazım Hikmet Ran, çocukluğunda da çok kültürlü ve 
donanımlı bir eğitim almıştır. Bu koşullar onun şiirinin tohumlarını oluşturmuş, ilerideki yaşam 
koşullarıyla da bu durum iyice taçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Şiir, Kültürlerarasılık, Söylem Çeşitliliği, Karşılaştırmalı Edebiyat, 
Nazım Hikmet Ran.   

POETRY AND INTERCULTURALISM A NAZIM HİKMET RAN EXAMPLE 

Nazım Hikmet Ran, one of the founders and the building blocks of the modern Turkish poetry, 
is not only a brand of Turkish poetry but also leaves his mark in the world poetry. His harsh 
living conditions, the years which forced him to live apart his country and exile deeply affect 
his poetry. The different cultures and languages in which he lived and got in touch develop his 
poetry and enable him to create a new poetic language. The poets, establishing the strongest 
bonds with espace in which they are, unavoidably reflect changes of place on their poetry 
ideally.  

Nazım Hikmet, who spent a significant part of his life as a prisoner in jail, banned from his 
own country, fueled from sufferings, necessarily meets new cultures and also connecting the 
new discourse opportunities of different languages with his poetry, learns to look at and create 
his poetry from an intercultural perspective.  

 

You will inevitably have to dive into a world culture when you read Nazım Hikmet Ran’s 
poems. The aim of this study is to review the poet’s poems in terms of interculturality and 
comparative literature and to try to reveal sociologically the contribution of interculturality to 
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his poetry. Having a multicultural and ethnically rich pedigree Nazım Hikmet Ran takes a 
multicultural and well-equipped education. These conditions create the seeds of his poetry, 
with his living contidions this poetry improves and flourishes day by day.  

Keywords: Poetry, Interculturality, Discourse Diversity, Comparative Literature, Nazım 
Hikmet Ran.   

OTOBİYOGRAFİ 
 
1902'de doğdum 
doğduğum şehre dönmedim bir daha 
geriye dönmeyi sevmem 
üç yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim 
on dokuzumda Moskova komünist üniversite öğrenciliği 
kırk dokuzumda yine Moskova'da Tseka-Parti konukluğu 
ve on dördümden beri şairlik ederim  
kimi insanlar otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir 
                                                    ben ayrılıkların 
kimi insan ezbere sayar yıldızların adını 
                                              ben hasretlerin 
     hapislerde de yattım büyük otellerde de  
     açlık çektim açlık grevi de içinde ve tatmadığım             
     yemek yok gibidir  
  otuzumda asılmamı istediler  
  kırk sekizimde Barış madalyasının bana verilmesini                                                                    
    verdiler de 
  otuz altımda yarım yılda geçtim dört metrekare betonu 
  elli dokuzumda on sekiz saatte uçtum Prag'dan      
    Havana'ya 
Lenin'i görmedim nöbetini tuttum tabutunun başında 924'te 
961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır 
partimden koparmağa yeltendiler beni                                                       
   sökmedi 
yıkılan putların altında da ezilmedim 
951'de bir denizde genç bir arkadaşla  
    yürüdüm üstüne ölümün 
52'de çatlak bir yürekle dört ay sırtüstü  
    bekledim ölümü  
sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım 
şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile 
aldattım kadınlarımı 
konuşmadım arkasından dostlarımın 
içtim ama akşamcı olmadım 
hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı ne mutlu bana  
başkasının hesabına utandım yalan söyledim 
yalan söyledim başkasını üzmemek için                           
 ama durup dururken de yalan söyledim 
bindim tirene uçağa otomobile 
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çoğunluk binemiyor  
operaya gittim 
çoğunluk gidemiyor adını bile duymamış operanın 
çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21'den beri 
camiye kiliseye tapınağa havraya büyücüye        
ama kahve falına baktırdığım oldu 
yazılarım otuz kırk dilde basılır 
       Türkiye'mde Türkçemle yasak  
kansere yakalanmadım daha 
yakalanmam de şart değil 
başbakan filân olacağım da yok 
meraklısı da değilim bu işin 
bir de harbe girmedim 
sığınaklara da inmedim gece yarıları 
yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında  
ama sevdalandım altmışıma yakın 
sözün kısası yoldaşlar 
insanca yaşadım diyebilirim 
ve daha ne kadar yaşarım    
               başımdan neler geçer daha 
                                              kim bilir 
NAZIM HİKMET RAN 
(11.9.'61 - Doğu Berlin) (s. 1780-1782) 
     

“Dil, dilin içinde olduğu kültürün içindedir. 
(La langue est dans la culture qui est dans la 
langue.)” 

          Philippe Blanchet (s.129) 
 
     “Kimlik, dildir. (L’identité, C’est la langue.) 
         Fernand Braudel (s.77) 

 
Nazım Hikmet Ran’ın yukarda okuduğumuz ve adeta kültürlerarası yaşamının 

bir özeti olan “Otobiyografi” şiiri, onun nasıl bir kaynaktan beslendiğinin birinci 
ağızdan dile gelen en önemli kanıtıdır. Çok dilli, çok kültürlü ve çok uzamlı bir 
yaşamın şairi, şiirleri aracılığıyla bunu somutlaştırmış ve kendine özgü yepyeni bir 
söylem olanağı yaratmıştır. Ne tamamen yeni ne de tamamen eskidir, kökü mazide 
olan yönünü atiye çevirmiş, sonsuz şimdinin içinde tamamen kendine has bir şiirin su 
yüzüne çıkmasıdır bu. Zira “Boşlukta çürür kelam/ topraktan gelmemişse/ toprağa 
dalmamışsa/ kökünü salmamışsa” diyen şair köken kültürün ne kadar önemli olduğuna 
vurgu yapmaktadır. (Hikmet, 2016: 884  ) 

Modern Türk şiirinin kurucularından ve yapıtaşlarından biri olan Nâzım Hikmet 
Ran, yalnızca Türk şiirinde bir marka olmakla kalmamış dünya şiirinde de iz bırakmış 
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ve kendinden sonrakilere de örnek olmuş bir dünya şairidir. Onun zorlu yaşam 
koşulları ve ülkesinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı yıllar, sürgün olgusu şiirini 
derinden etkilemiş ve içinde yaşadığı, dokunduğu farklı diller ve kültürler şiirini 
beslemiş, yeni bir şiir dili yaratmasını sağlamıştır. İçinde bulundukları mekânlarla en 
güçlü bağları kuran şairler mekân değişikliklerini de ister istemez şiirlerine en iyi 
şekilde yansıtmışlardır.  

15 Ocak 1902’de Selanik’te başlayan şairin yaşam serüveni, Türkiye’nin birçok 
bölgesinde sürmüştür. 1921 başlarında Kurtuluş Savaşı’na katılmak için Anadolu’ya 
geçmiştir. Türkiye ayağının Bolu’da öğretmenlikle noktalanan bölümü, Batum 
üzerinden Moskova’ya geçmekle Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde 
(KUTV) devam etmiştir. Burada Rusça öğrenerek, siyasal bilimler ve iktisat 
okumuştur. 1924’te yurda geri dönen şairin, Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanan yazı ve 
şiirleri yüzünden on beş yıl hapsi istenince, şair yeniden Sovyetler Birliği’ne gitmek 
zorunda kalmıştır. 1928 Af Kanunu’ndan yararlanıp tekrar yurda dönen şair, “Resimli 
Ay” dergisinde çalışmaya başlamıştır. 1932’de yeniden dört yıl hapse mahkûm 
olduysa da, bu kez onuncu yıl affından yararlanmıştır. Gazetecilik yapmış, film 
stüdyolarında çalışmıştır. 1938’de orduyu ve donanmayı isyana teşvik ettiği iddiasıyla 
28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Çankırı ve Bursa cezaevlerinde yatan şair, 
1950’de özgürlüğüne kavuştuysa da sürekli olarak izlenmekten kurtulamamıştır; 
kitaplarını yayınlatma, oyunlarını oynatma olanağı bulamamıştır. Askere alınması 
kararlaştırılınca Romanya üzerinden tekrar Moskova’ya gitmek zorunda kaln şair, 
1951’de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığından çıkarılmıştır. 3 Haziran 1963’te bir kalp 
krizi sonucu yaşama veda etmiş, Moskova’da Novodeviçye Mezarlığı’nda toprağa 
verilmiştir ve hala memleketine hasret yaban ellerde yatmaktadır. (Fuat, 2002:337-
384) 

Görüldüğü üzere, ömrünün önemli bir kısmını hapislerde tutsak olarak geçiren 
ve kendi ülkesine yasaklı, acılardan beslenen bir şair, zorunlu olarak gittiği ülkelerde 
yeni kültürlerle tanışmış ve farklı dillerin yeni söylem olanaklarını da şiirine 
eklemleyerek kültürlerarası bir pencereden şiire bakmayı,  yaratmayı öğrenmiş ve 
yazınsal ürünleriyle bu durumu somutlaştırmıştır. Nazım Hikmet Ran’ın şiirlerini 
okuduğunuzda bir dünya kültürünün de içine ister istemez dalmak zorunda kalırsınız. 
Bu çalışmanın amacı, söz konusu şairin şiirlerine kültürlerarasılık ve karşılaştırmalı 
edebiyat açısından yeniden bir göz atmak ve sosyolojik olarak kültürlerarasılığın 
şiirine katkısını ortaya koymaya çalışmaktır.  

Zaten çok kültürlü ve etnik açıdan zengin bir soy ağacına sahip olan Nazım 
Hikmet Ran, çocukluğunda da çok kültürlü ve donanımlı bir eğitim almıştır. Bu 
koşullar onun şiirinin tohumlarını oluşturmuş, ilerideki yaşam koşullarıyla da bu 
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durum iyice taçlanmıştır. Nazım Hikmet’in çok ilginç bir soy kütüğü vardır. Onun 
kültürlerarası serüveni hem soy ağacı hem de yaşam biçimiyle doğru orantılıdır.  

 

Fransız mürebbiyelerle batı adetlerine göre büyümüş annesi Celile Hanım 
gerçek bir entelektüel ve son derece aristokrat bir ailede çok iyi eğitim almış, birkaç 
dil bilen, piyano çalan, II: Abdülhamit’in saray ressamı Fausto Zonaro’dan ders almış 
dönemin ilk kadın ressamı, tiyatroyu, basını ve bürokratik yaşamı yakından takip 
eden, Fransız gazete ve dergilerini okuyan, Fransız arkadaşlarıyla sürekli mektuplaşan 
ve birbirlerini ülkelerindeki önemli gelişmeler hakkında bilgilendiren bir kadındır.  

Celile Hanımın dedesi Leh asıllı Kont Konstantin Borzecki, 1848’de Avusturya 
ve Rusya’nın saldırdığı Polonya’dan kaçıp Osmanlıya sığınır. Hem adını hem de 
dinini değiştirir.  Mustafa Celalettin Paşa adını alır. İstanbul’a yerleşir. Fransızcayı da 
çok iyi bilen Osmanlı ordusunun seçkin bir subayı olan paşa, orduda yirmi yıl görev 
yaptıktan sonra 1869’da, milli bir bilinç uyandırmak maksadıyla, Fransızca olarak 
“Eski ve Yeni Türkler” adlı bir kitap yazar ve Sultan Abdülaziz’e sunar. Kendisi de bir 
Hıristiyan dönmesi olan Ömer Lütfü Paşa’nın kızıyla evlenir.  

Celile Hanımın babası Hasan Enver Paşa (1827-1929) ise Polonya kökenli ünlü 
devlet adamı, babası gibi dil uzmanı ve eğitimcidir. Padişahın da yaveridir. Eşi Leyla 
Hanım da yine bir Osmanlı generali olan Alman kökenli Ludwig Karl Friedrich 
Detroit’in kızıdır. O da Osmanlıya 1839 yılında sığınır ve Mustafa Ali Paşa adını alır. 
Hamburg’dan kalkan bir gemiden İstanbul’da denize atladığında henüz on iki 
yaşındadır (Balcıgil, 2016: 11-17). 

Nazım Hikmet’in baba tarafından dedesi Mehmet Nazım da Üsküdar’da 
doğmuş, Akşehir kaymakamının oğlu, 1840-1926 yıllarından yaşamış gözü pek, 
Mevleviliğinden gelen bir ağırbaşlılığa sahip, kararlı, ünlü bir Osmanlı devlet 
adamıdır. Doğu’nun ışığıyla aydınlanmış, batı kültürünü de çok iyi bilen bir 
entelektüeldir. Mersin Mutasarrıfı iken, epeydir Osmanlı’nın her köşesinde konuşulan, 
bastonla hamal bir çocuğu öldüren “vahşi İngiliz’i, Mersin Meydanı’nda 
sallandırması” olayının kahramanıdır. Bu nedenle İngiltere’de de çok ses getiren bu 
olay kapansın diye Padişah rütbesine dokunmadan onu Kayseri Mutasarrıflığına atar, 
ancak dört yıl sonunda çok önemli bir merkez olan Diyarbakır valiliğine getirilir. 
Halep, Konya ve Selanik dâhil birçok ilde valilik yapar (Balcıgil, 2016: 16-26). 

Nazım Hikmet’in 15 Ocak 1902’de Selanik’te başlayan kültürlerarası hayat 
yolculuğu İstanbul, Halep, Konya, Bursa, Bolu, Çankırı ve Anadolu’nun birçok 
muhtelif yerinde, oradan Avrupa’nın çok sayıda ülkesinde ve şehrinde devam eder. 
Doğu ve Batı kültürünün böylesine harmanlandığı bir ortamda büyümek ve birçok 
yabancı dile hâkim olmak, sanat, edebiyat ve felsefeden yoğun olarak beslenmek, 
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dönemin önemli olaylarına birebir tanıklık etmek, bürokrasinin içinde olmak Nazım 
Hikmet’in şiirini oldukça besleyen ana damarlardan biridir. Farklı kültürleri tanımak 
ve oralarda yaşama imkânı bulabilmek,  farklı dillerin söylem olanaklarını 
kullanabilmek şiir gibi bir tür için bulunmaz bir nimettir.  

Bu anlamda, edebiyatımızın ulu çınarlarından biri olan Nazım Hikmet’in 
eserleri dönemini yansıtan bir ayna özelliği göstermektedir. “Edebi metinler ait 
oldukları milletlerin en önemli kaynakları arasında yer alırlar. Her ne kadar eser ve 
sanatçı birbirine en yakın iki unsur olsa da eseri toplumdan ayrı tutmak mümkün 
değildir. Eserin varlık sebebi olan dil aracılığıyla metne dâhil edilen hemen her şey 
sadece yaratıcısını değil aynı zamanda yazıldığı dili konuşan toplumu da yansıtır. Bu 
yüzden de edebi metinler hem kültürü var eden hem de kültürle var olabilen önemli 
yapıtlardır. Jean Cohen’in tanımıyla şiir “özel bir iletişim görevini yerine getiren özel 
bir dil” olsa da var oluşunda ait olduğu kültürün payı büyüktür. Çünkü şiirin ana 
malzemesi kültürün yarattığı dildir. Bu nedenle edebi türler içinde en bağımsız tür gibi 
görünen şiirin, doğasına aykırı da olsa, okur dolayısıyla toplum ile iletişim kurma 
işlevi de vardır (Saltık, 2014: 11-14). 

Görüldüğü üzere, uzam ve dil, kültürü oluşturan çok önemli temel 
unsurlardandır. Hangi nedenlerle ve hangi koşullarla olursa olsun, farklı bir uzamda 
farklı bir dille buluşmak zorunda kalmak, hem kimlik hem de köken kültür üzerinde 
bir şok etkisi yaratmaktadır. Bu nedenle daha bebeklikten itibaren böyle bir ortamdan 
beslenen, hapiste ömrünün büyük bir kısmını tutsak olarak geçiren ve sürgüne 
mahkûm olan çok kökenli, çok kültürlü, çok dilli şairin şiirinin kültür aktarımında ve 
kültürlerarasılıkta/karşılaştırmalı edebiyatta yeri irdelenmeye değerdir.  

Karşılaştırmalı Edebiyat da, doğası gereği çok dilli, çok kültürlü ve çoklu bakış 
açılarını içinde barındıran, disiplinlerarası çalışmalardan beslenen, farklı dillerde ve 
kültürlerde üretilen edebiyat metinlerini bir arada irdelemeyi kendine iş edinmiş bir 
bilim alanıdır. Bu nedenle özellikle edebiyat sosyolojinin alanında değerlendirilen göç 
ve sürgün, insanların ve toplumların içinde bulundukları durumları ve geleceklerini 
olumlu ya da olumsuz yönde değiştiren ve dönüştüren, insan bedeninde ve ruhunda 
olağandışı, örseleyici, yaralayıcı ve kalıcı hasarlar bırakan bir olgudur. Bu durumun 
bir üst kültür olan edebiyat metinlerine yansıması ve onlar aracılığıyla dile getirilmesi 
de son derece doğaldır. Bunun için Nazım Hikmet gibi göç ve sürgünü yaşamak 
zorunda kalan şairler şiirlerinde,  bir takım olgu ve imgeleri farkında olmadan 
saplantılı olarak kullanabilmektedirler. Bunlar; belirli renkler, örgeler, simgeler, 
hayvanlar, mekânlar, evler, insanlar, nesneler veya kentler olabilir.  

Doğan Günay, Kültürbilime Giriş Dil, Kültür ve Ötesi adlı yapıtında dil ile 
kültür arasında sıkı bir ilişki olduğundan bahseder. Bu karşılıklı dil-kültür ilişkinin 
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tarihin birçok döneminde etkileşim, benzerlik, farklılık, etkileme ve karşıtlık gibi 
kavramlardan hareketle irdelendiğini belirtir.  Bu ilişkiyi ele alan bilim dalları arasında 
budunbilimi, dilbilimsel toplumbilimi, kültürel ve yapısal insanbilimi saymaktadır. 
Kültürün değişmesi bir bakıma dilin de değişmesini kaçınılmaz kılar. Yani bir bakıma 
kullanılan dil kültürü yansıtan bir aynadır adeta. Nazım Hikmet gibi hem dil hem de 
kültür şokuna maruz kalan şairler ve yazarlar için bu durumun arınma aracı sanat 
eserleridir. Bu şok ve yansısı, kültürel çeşitlilik ve çoklu bakış açısı bu eserlerde 
hemen kendini hissettirir. Dil ile kültür değişimi aynı anda olursa bu ikili yapı 
toplumda büyük sorunlar çıkarmaz ancak kişi için bu durum bir travma nedenidir. Her 
dilin söylem olanakları kendine hastır. Dillerde zaman, kip ve görünüş önceliği farklı 
olabilmektedir. Bu nedenle, her dil, yarattığı dilsel evren yoluyla ilgili toplumun 
kültürel ve düşünsel evreninin de oluşmasını sağlar. Bir dil için fiilin sürüp sürmediği 
önemli iken bir başka dil için fiil zamanı daha önemli olabilmektedir. Bir dili konuşan 
toplumun dilinden hareketle o toplumun düşünce biçimi ve kültürü hakkında bazı 
bilgiler edinmek mümkündür. Dilin kültür ile ilişkisini dilin düşünce ile ilişkisinden 
ayırmak zordur. Düşünce, dili etkileyip ondan etkilendiği gibi kültürü de etkiler. Yani, 
bunların arasındaki ilişki iç içe geçmiş kaynaşmış bir ilişkidir. Birbirini tamamlayan 
varlıklar olarak dil ve kültür, birbirine gereksinim duyan iki kavram olarak görülür. 
Özellikle iletişim aracı durumundaki dil, kültürün anlatım ve olaylara yaklaşım biçimi, 
kimliğin bir aracı ve sağlayıcısıdır (Günay, 2016: 49-58). 

İşte çok dilli ve çok kültürlü ortamlara maruz kalan yazarların ve şairlerin 
söylem çeşitliliği de buradan kaynaklanmaktadır. Zira yazar ya da şair farklı dillerde 
ve kültürel ortamlarda önce algıladığı sonra alılmadığı imgeleri kendi öz birikimiyle 
yeniden harmanlayıp üreterek okura sunar. Zaman ve mekân algısını, insanla, doğayla 
ve evrenle kurduğu ilişkisini eserlerine yansıtır.     

Yazarlarda ve şairlerde geçmiş zamanın şimdiki zamanla ilişkisi eserleri 
aracılığıyla açığa çıkar. Ayrıldığı yerde bir parçasını bırakır ya da gittiği yerde bir 
parçasını bulabilmek umudunu taşır. Sürgün, eserlerinde yuvasında kalanı anlatır, eski 
yerini yeni yerinde sözcüklere taşıyarak farklı bir kültürü, diğer bir deyişle, ait olduğu 
kültürü edebiyat aracılığıyla bulunduğu topluma tanıtır. Böylece, arada kalmışlığını 
kültürlerarası aracılığa dönüştürür. “Sürgün, şeylere hem geride bırakılanın hem de 
şimdi ve burada olanın açısından baktığı için onları hiçbir zaman tecrit edilmiş bir 
biçimde görmeyen bir çifte perspektife sahiptir”. Sahip olduğu çift yönlü bakış açısı 
ile hem köklerine yönelik hem de içerisinde bulunduğu ortamı ve toplumu 
değerlendirerek yeni yaratımlar gerçekleştirir. Bu süreçteki en önemli malzemesi ve 
kaynağı ise dildir.  

Bu anlamda Nazım Hikmet çok dilliliği, çok kültürlülüğü ve çok kökenliliği 
şiirinde bir avantaja çevirmeyi başarır. Örneğin farklı kültürlerde gözlemlediği şeyleri 
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özellikle renkler aracılığıyla, biraz da resme olan ilgisinden hareketle, edebiyatta 
dönüştürücü bir öğe olarak kullanır. Şiirinin renkleri nasıl alışılmışın, yani 
“konvansiyonel kullanım”larının dışında kullandığına, betimlenen nesneyi, olguyu, 
durumu, duyguyu yepyeni, alışılmamış, çarpıcı, dönüştürücü bir biçimde ortaya 
koyduğuna şahit oluruz. Nâzım Hikmet’in şiirlerinde çeşitli örneklerle “görme”, 
“görsellik”, “bakış” olgularının bir anlamda “kurucu öğe” olduğunu; şiirlerinin “görsel 
bir estetik”, dolayısıyla da güçlü bir resimsel niteliğe dayalı olduğunu görürüz. 
Böylece şiir dilinin bir anlamda bir tür “canlandırma”, “donatma”, “somutlaştırma”, 
“görselleştirme”, “resimleştirme”, “imgeleştirme” ve “tablolaştırma” ya dayandığını 
söyleyebiliriz (Sivri, 2008: 87-119). Tüm bunları besleyen ana unsurun da çok 
kültürlülükten ve çok dillilikten geçtiğini unutmamalıyız.  

Nâzım Hikmet’in şiirlerinde “düşlem”in, “düş gücü” nün doğası, niteliği, 
özellikleri, çalışma biçimi, şiir dilindeki yeri, işlevi son derece sıra dışıdır, bu nedenle 
bu kadar sezgiyi ve duyguları harekete geçirir. Çağrışım gücü yüksektir. Çok 
kültürlülüğün ve çok dilliliğin ona sağladığı avantaj sayesinde, her tür şeyi ifade 
etmenin en mümkün aracı olan renklerin şiirlerinde nasıl doğduğunu, onların nasıl bir 
“düşsel derinlik’”ten ve nasıl bir “ruh halinden” hareketle bilince taşındıklarını 
görürüz, onların şiir evreninin özünde yatanı ortaya çıkardığına ve art anlamlarını 
çözmeye de katkıda bulunduğuna şahit oluruz. Anneden gelen genlerle ressamlığın 
getirdiği bir avantaj olarak renklerin bir betimleme aracı olarak “plastik” yani resimsel 
bir değer olmanın ötesinde, düşüncelerine nasıl bir “sembolik” anlam, boyut ve 
derinlik kattığını, başka bir deyişle, burada sadece şairin şiir anlayışındaki “sembolik 
düşünce”, “sembolik boyut” ve “sembolik” olanın payını da anlarız (Sivri, 2008:120-
167). 

Şairin; renkler aracılığıyla, yaşamını ve kendi varlığını, insanı, doğayı, toplumu, 
ruh haline ve çağının koşullarına göre olumlu ya da olumsuz olarak anlamlandırdığı, 
zamana ve mekâna bakışını renklerden bolca yararlanarak somut olarak ortaya 
koyduğu görürüz. Nazım Hikmet’in tüm şiirlerinde yapılan taramalarda,  en sık 
kullandığı yüz sözcük arasında; beyaz, kara ya da siyah, mavi, kırmızı ve sarının ön 
sıralarda yer alır ve en çok kullandığı ilk sözcükler sırayısla; bir, ve, gibi, bu, için, ben, 
sen vb. ışığa ve vurgulama yapmaya dair sözcüklerdir. Benzetme edatlarının çok 
kullanılması, renklerden ve nitelemelerden ne kadar sık yararlandığının bir 
göstergesidir. Bu sözcükler, şairin dilinin oldukça vurgulu, açıklayıcı ve akılcı 
olduğunun da kanıtıdır. 

Tüm bu araştırmalar sonucunda, söz oyunlarını ve renkleri ustaca kullanan 
Nâzım Hikmet’te yoğunluk sırasına göre en çok kullanılan renkler, renk- ve reng- kök 
sözcüklerinin çekimleri dâhil şöyledir:  Siyah (951), beyaz (493), kırmızı  (444), sarı 
(368), mavi (287), yeşil (193), pembe (37), mor (16), lacivert (13), turuncu (10), 
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kahverengi (10), gri (0), renk (146), toplamda kullanılan renk sayısı (2968)’dir (Sivri, 
2008:256-257) 

Farklı toplumlarda ve farklı kültürlerde yetişme ve yaşama imkânı bulan şairde, 
siyah ve beyazın en fazla kullanım sıklığına sahip olması sosyolojik açıdan 
bakıldığında bir tesadüf değildir, kökenini yaşamsal duruşundan almaktadır. Şairin 
bütün yaşamı anamalcı toplum yapısının beraberinde getirdiği olumsuzluklarla ve 
yarattığı şiddet ortamıyla mücadele etmekle geçer. Dünyada o dönemlerde hâkim olan 
büyük kanlı savaşlar, önemli gelişmeler ve olaylar, Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı, 
duyarlı bir yüreğe sahip şairi taraf olmak zorunda bırakmıştır. Doğasında var olan ve 
bilincinin su yüzüne çıkardığı direnme, direnç, karşı koyma gücü, o kadar güçlü bir 
duygudur ki, onda bir mücadeleye dâhil olma duygusu yaratır. Hikmet’te, yaşama ve 
insana dair sevgi ve sorumluluk alma duygusu temeldir.  

Yaşamdan damıtılmış, yenilikçi ve ilerici bir şiir evreni kuran Nâzım Hikmet 
şiirleriyle tüm toplumları ve tüm insanlığı kucaklayan destansı şiirler yazmıştır. 
Renkler yönünden oldukça zengin olan şiirleri, yalınkat, tek yönlü ve basmakalıp 
şiirler değildir. Yaşamı ve insanları kucaklayan çok renkli ve çok sesli bir senfoni 
gibidir. Gök kuşağının renkleri en umutsuz dönemlerde umut dağıtır insanlara. Şiirleri, 
en umutsuz anlarda bile bir yaşama umudu ve direncini içinde barındırır.  

Nâzım Hikmet, kendi deyimiyle, hem yalnız kendinden bahseden şiirler yazmak 
ister, hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen şiirler. Hem bir tek elmadan, hem 
sürülen topraktan, hem zindandan, hem bir tek insanın ruhundan, hem kitlelerin daha 
güzel günler için savaşından, hem bir tek insanın sevda kederlerinden bahseden şiirler 
yazmak ister; Hem de ölümden korkmamaktan bahseden şiirler yazmak ister. Yani 
açık açık yaşama dair ne varsa yazmak, edebiyata, şiire dâhil etmek ister. Aydın 
kimliğiyle şaire sorumluluklar yükler.  

Şiirlerinde renkleri bu kadar yoğun kullanan, kolaylıkla renk uzmanı diye 
adlandırabileceğimiz Hikmet’in şiirlerinde, renklerin bu kadar gerekli ve temel olarak 
yer almalarının nedeni, şüphesiz görsel, şiirsel ve estetik niteliklerinin yanında, 
simgesel ve evrensel özelliklere de sahip olmalarından kaynaklanır. Bu bakımdan, 
renkler, onun şiirlerinin merkezinde yer alır,  çok yüksek bir değere sahiptir ve her 
zaman şiirsel ve düşlemsel bir evrenin yaratılmasında şairin suç ortağıdırlar. Onun 
duygu dünyasıyla ilişkilerinde yüksek bir yoğunlukla ortaya çıkan renkler, şairin, ışık 
ve renk algısının güçlü dinamizmini de doğrulamaktadır. 

Nazım Hikmet’in şiirinde, temel olarak birkaç diyalektik hareket noktası 
belirlenmiştir: ışık-ışıksızlık, görmek-körlük, var olmak-yok olmak, renk-renksizlik, 
dönüşümsel olarak düşsel-gerçek evren ilişkisi, insan ve doğa sevgisi ve tahribi,  
dünyayı ve yaşamı anlamlı-anlamsız kılma çabası, paylaşım-bencillik, üretme-
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sömürme, özgürlük-tutsaklık, bilinç-bilinçsizlik, eylem-eylemsizlik, durağanlık-
hareketlilik, sabitlik-değişkenlik, inaç-inançsızlık, bu dünya-öte dünya vb. Aynı ikili 
ya da çoklu ilişki renkler açısından da son derece anlamlıdır. Onun için rengin, 
güzelduyusal ve varlıkbilimsel açıdan derin anlamları ve kökleri vardır. Simgeselliği 
sayesinde çok önemli bir güce dönüşür. Evreni algılama ve algılatma noktasında 
birincil görev, renklere düşmektedir. Her şeye son derece duyarlı olan bu şair için 
elbette algıyı belirleyen ve anlamlandıran renklerin, kaçınılmaz bir önemi vardır. 
Çünkü renkler, onun için her şeyi, duyarlı, gerçek ve gerekli kılar. Evrenle, hayvanla, 
bitkiyle, kendisiyle ve başkalarıyla duyarlı iletişimi sağlamak için, görsel alanın 
kaçınılmaz kanıtları olan renkler, tüm canlılıklarıyla onun şiirlerinde yerini alır. (Sivri, 
2008: 260) 

Nâzım Hikmet, yaşamı boyu asla mücadeleden bıkmayan ve bu ruhu öne 
çıkaran bir insandır. Ayrıca buna farklı bir bakış açısıyla yaklaşırsak; nerede bir 
kargaşa, mücadele ya da savaşım varsa orada zıtlık vardır. Çünkü bir mücadelenin iki 
ucu vardır: Pozitif ve negatif uç. Bunlar aynı zamanda, değişim, dönüşümü,  yaşama 
direnme gücünü temsil ederler. Pozitiflik direnç noktasını negatiflik de kırılma 
noktasını, tutsaklığı temsil eder. Biri ötekini çağırır. Biri ötekinin varlık nedenidir. Her 
şey kendi zıddından doğar, zıddını içinde barındırır. Bu nedenle hayata ve insana 
bakışının temelin de bu görüş hâkimdir. 

Öyleyse Nazım Hikmet’in şiirlerinde en fazla siyah ve beyazın kullanılması 
şaşırtıcı değildir, hatta yaşam felsefesi gereği,  olması gerekendir. Aksi 
beklenmemelidir. Koyu renklerin temelinde yatan olumsuzluğu besleyen bu diyalektik 
yaşam felsefesidir. Mademki temel amaç, görüleni olduğu gibi vermek, her şeyi 
değiştirip dönüştürmek, her şeyi olduğu gibi söyleyebilmektir; o zaman şair, 
sözcükleri ve renkleri yeniden düzenlemeli ve buradan en mükemmel şekilde simgesel 
düşüncelerini temsil edecek bir estetik yaratmalıdır. Bu anlamda Hikmet, yetersiz, 
sıradan yaratıları reddederek, bir ressam gibi sözcükler aracılığıyla renkler üzerinde 
oynamaya başlar. O zaman şiirinde iki tür renk kullanımı ortaya çıkar; biri nesnelerin 
sahip olduğu çeşitli renklerin düz, klasik, geleneksel kullanımı, diğeri de tamamen 
orijinal olarak şair tarafından yaratılan tuhaf renkli, alışılmadık nesnelere, alışılmadık 
bir biçimde yüklenen renklerdir.  Bu bir tür sanatsal oyundur. Şairi özgür kılar, 
yaratıcılığını geliştirir ve düşlemini zenginleştirir.  

Gerçek bir eylem ve düşün insanı olan Nâzım Hikmet için; eylem, ateşlilik, 
hareket, devinim, dinçlik bildiren, etkin bir renk olan kırmızı, siyah ve beyazdan sonra 
en çok kullandığı renktir. Nâzım Hikmet’in yıllarca fikirleri uğruna hapislerde yattığı, 
sürgün edildiği, memleketinden ve sevdiklerinden uzakta yıllarca yaşamak zorunda 
kaldığı, vatandaşlıktan çıkarıldığı ve hatta yaban ellerde gömüldüğü göz önüne 
alınırsa, şiirlerinde bu rengin payının yüksek olması son derece normaldir. Nâzım 
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Hikmet daha çok umudunu; zulme, sömürüye, alçaklığa, maddi manevi her tür 
tutsaklığa dirençle, başkaldırıyla ve militanca karşı çıkarak beslemiştir. Yani 
Hikmet’in şiiri sanat gücü çok yüksek ve militancadır.  

Tüm bu renkler, şiirinde yaşam felsefesine de paralel olarak, iki boyutlu 
işlenmektedir. Hem olumlu olan hem olumsuz olana işaret eder. Çünkü hiçbir şey tek 
yönlü algılanamaz, anlamlandırılamaz. Ayrıca şiirinde renklerden bu kadar sık 
yararlanmasının nedeni, onlar aracılığıyla anlatacaklarını daha güzel dile 
getirebilmesi, betimleyebilmesi, yeniden biçim verebilmesi, istedikleri gibi sınırları 
oluşturabilmesi, anlamlandırabilmesidir. Bu renkler aracılığıyla Hikmet her şeyi daha 
derinlemesine anlatmak olanağı bulur. Çünkü daha etkili ve daha somut bir dil 
kullanabilmenin temel koşullarından biridir renkler.  Sunum olanağını çoğaltır. Ayrıca 
renkler kadar hiçbir sözcük, bu kadar duygusal, dokunulabilir, algılatıcı, 
somutlaştırıcı, şaşırtıcı ve biçim değiştirici olamaz ve hiçbir şey onlar gibi doğa-evren-
insan-yaşam arasında ki karmaşık ilişkiyi bu kadar ustaca ve dolu dolu anlatamaz.  

Sözcük oyunları ve renklerle algısı değişen ya da değiştirilen madde ya da 
nesne, derin bir şekilde dönüşüme uğramış,  kendini yenilemiş ve hiç olmadığı kadar 
şaşırtıcı bir zenginliğe ulaşmış, yeni biçimi ve rengiyle parıldamaktadır. Şairler, 
renklerle temel bir güzellik alanı, daimi bir ilişki merkezi yaratırlar ve böylece renkler 
şairlerin asıl meşguliyetleri olmaya devam ederler. Ayrıca Nâzım Hikmette renkler, 
varlıkbilimsel olarak karşıt, ikili bir ilişki içerisindedirler. Buna bağlı olarak, anlam 
boyutları da iki türlü kendini gösterir: varlığın kendini özgürce tanımlayabildiği, 
anlamlandırabildiği, dönüşebildiği, gelişebildiği, açılabildiği, kendini 
tamamlayabildiği ve bu yolla başkalarının da kendilerini tamamlamalarına olanak 
sundukları olumlu anlam düzeyi; maddi dünyayla, sevgiliyle ve başkalarıyla 
ilişkilerden yoksun olduğu, duygusal anlamda bunalım, kopukluk, hayal kırıklıkları, 
umutsuzluk yaşadıkları olumsuz anlam düzeyi (Sivri, 2008: 260-267). 

Doğal yaşamı içerisinde, özgürlük, yaşama sevinci, umut, mutluluk, sevda zevki 
kadar keder, mutsuzluk, derin hayal kırıklıkları, tutsaklık ve yoksunluğu da bütün 
hayatı boyunca her insan gibi yaşayan Nâzım Hikmet’in, renklerden de çift boyutlu 
olarak yararlanması son derece olağandır. Zaten renklerin klasik anlamlarına 
baktığımızda, açıkça görüyoruz ki, her renk, duruma, koşullara, kültürel boyuta, inanç 
biçimlerine, yaşam tarzlarına ve zamana göre hem olumluya hem de olumsuza işaret 
etmektedir.  

Türk şiirine yepyeni bir söylem olanağı ve yeni biçim getirmeyi başaran Nazım 
Hikmet, birkaç kez yurtdışına gidip yurda döndükten sonra kısa sürelerle de olsa 
devrimci mücadelesini çeşitli şekillerde sürdürmüş, defalarca tutuklanmış, serbest 
bırakılmış, sonra yeniden Moskova’ya gitmiş /1925-1928), geri dönmüş, yeniden 
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sorgulanmıştır. Tutuklamalar, Piraye yılları, hapislerde geçen koca bir ömür ve 
nihayetinde 1950’li yılarda özgürlüğe kavuşma, daha sonra ikinci eşi Münevver ve 
oğlu Memet’i bırakmak zorunda kalıp gurbette geçen uzun hasret yılları, kendinden 
otuz yaş küçük Vera’ya âşık olma ve evlenme, en güzel aşk şiirlerini yazma yılları. 

Nazım Hikmet son eşi Vera ile ömrünün sonuna dek adeta bir dünya vatandaşı 
gibi sürekli yolculuklara çıkar, dostlarını ziyaret eder, zamanın tanıklığını yapar. 
“Paris’e, Roma’ya, o zaman ki ‘Demir Perde’ ülkelerine, daha sonra Küba ve 
Afrika’ya gider, şiirlerinde, bu yolculukların izdüşümleriyle yurt özlemini, yalnızlık 
ve ölüm korkusunu, ‘zor zenaat’ dediği sürgün yıllarının umut ve düş kırıklıklarını 
yansıtır. Anadolu hapishanelerinde geçirdiği toplam on altı yıllık mahpusluk 
dönemiyle, dört duvar arasına kapatılmaktan öç alırcasına çıktığı yolculuklar” 
şiirlerinde yerini alır (Gürsel, 2002:11). 

 Hikmet’in eserinde metinlerarasılık yoluyla da kendini gösteren 
kültürlerarasılık aslında uzun ve geniş bir çalışma alanını da beraberinde 
getirmektedir. Etkilenme ve esinlenme yoluyla ulusal ve uluslararası kültür ve 
edebiyatlardan bol miktarda beslenen şairin bu anlamda eserlerine edebiyat 
sosyolojisi, teolojisi, antropolojisi, kültür ekolojisi ve xenoloji yani kültürlerarası 
yabancı araştırmaları açısından da tekrar tekrar bakmak mümkündür. Gürsel Aytaç’a 
göre; “Yabancı”yı bütün yönleriyle tanımak amaçlı kültür araştırmalarına Yunanca 
yabancı anlamına gelen xènos sözcüğünden türetilme xenoloji (yabanbilim), 
disiplinlerarası ve kültürlerarası bir araştırma alanıdır. Edebiyatlarda yabancının ya da 
ötekinin ele alınışını, ben ile öteki arasındaki ilişkinin yansımasını, kültür ve kültürel 
farklılıkları inceleyen bu kültürbilimsel bakış, yabancı bakışı, yabancıyı kültürel 
çeşitlilik ve zenginlik olarak değerlendirmekten yanadır, yani onun varlığını bir 
düzensizlik, bir karmaşa unsuru olarak görmeyi reddeder” (Aytaç,  2005: 97-98). 
Nazım Hikmet’in eserlerine de bu bakış açısından bakıldığında,  kültürel ve donanım 
açısından ne kadar büyük bir zenginliğe sahip olduğunu hemen ayırt etmek 
mümkündür.  

Nazım Hikmet’in gezip gördüğü dünya devletleri ve kentleri eserlerinde ayrı bir 
çalışmaya konu olacak kadar geniş bir yer tutmaktadır.  Bu anlamda “Nazım Hikmet 
ve Attila İlhan şiirinde Paris imgesi”ni karşılaştıran Pelin Ekşi’den birkaç küçük bir 
tespit vermek gerekirse; şairde şehir somut ve gerçekçi bir bakış açısıyla işlenmiştir. 
Şehir hayatının ve toplumsal koşulların yarattığı kaostan ve bu kaos içinde varlığını 
sürdürmeye çalışan özellikle alt sınıf ya da toplumun kıyısında kalmış insanlardan 
bahsetmeyi tercih eder. “Öteki”yle özdeşleşme söz konusudur. Bu şehirde tanıdıklarını 
şiirine konu ederken benzetmelerden oldukça fazla yararlanmış, çok sayıda tanımadığı 
insanlara da yer vermiştir. Şiirlerinde “öteki”nin ben dilini kullanan şair şehirle ilgili 
bireysel duygulanımlarına yer vermez, şehrin kendisinden çok, orada gerçekleşen 

547 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

olaylara atıfta bulunur.  Onun için şehir “olay mahalli”dir, insanları ve mekânları 
tanıtırken özellikle görsel imgeleri tercih eder. Kişileştirme ve somutlaştırma 
yöntemlerini sıkça kullanır. Tarihsel önemi olan olayların yeri ve zamanını en ufak 
ayrıntılarıyla mutlaka bildirilir.  Toplumların tarihlerinin günümüze aktarılması 
önemli olduğundan kronolojik bir anlatımı tercih eder. Paris; daha çok II. Dünya 
Savaşı izleriyle, memleket özlemi, bağımsızlık ve eşitlik talepleri noktasında 
ayrıcalıklı bir yer olarak onun şiirinde yerini alır. Onda Paris imgesini oluşturan, 
zaman, mekân ve insan unsurlarını şekillendiren bireysel çağrışımlardan ziyade 
toplumsal olanlardır (Ekşi, 2007: 46-47).  Bu bakış açısını eserlerinde geçen diğer tüm 
mekânlara da uygulamak mümkündür ve aynı özelliklerin oralar içinde geçerli 
olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz.  

Michel Bozdemir ve Timour Muhidine’nin birlikte hazırladıkları “Nâzım 
Hikmet Héritage et Modernité” (Nâzım Hikmet Kalıt ve Çağcıllık) adlı Paris’te 
Fransızca yayınlanan eserde, Hikmet’in şiirinde Doğu’nun ve Avrupa’nın figürlerini 
işleyen Bozdemir, onun nasıl bir dünya şairi ve kültürlerarası bir şair olduğunu ortaya 
koyar. Aynı eserde yazan Pierre Chuvin de makalesinde Nâzım Hikmet’in şiirlerinde 
Osmanlı dünyası ve kültürü ile Batı’yı harmanladığına, Batı’nın oryantalist bakış 
açısını eleştirdiğine, Mevlana, Şeyh Bedrettin ve daha nicelerini anarak Anadolu’ya ve 
Anadolu kültürüne dikkat çektiğini söyler. Ayrıca söz konusu eserde Nâzım Hikmet’in 
İtalya, İspanya, Polonya, Azerbaycan vb. çeşitli dünya ülkelerinde çoklu alımlanışını 
ve diğer dünya şairleriyle ortaklık ve benzerliklerini de ortaya koyarlar (Bozdemir, 
2010: 9-283). 

Göksel Aymaz “Nâzım Hikmet ve Memleket Kalabalığın İçinde Kalabalıkla 
Beraber” adlı eserinde, Nâzım Hikmet’in geleneksel kültürle kurulan iletişimden 
modern sanatsal forma nasıl geçtiğini sorduğu önemli bir sorunun yanıtını arayarak 
ortaya koymaya çalışır. Soru şöyledir: “Bir üreticisinin (Nâzım Hikmet’in) alan içine 
taşıdığı özel eğilimlerle alan içindeki olasılıklar uzamının karşılaşmasından nasıl bir 
“yaratıcı tasarı” doğar?” Nâzım Hikmet’in kendi hayatının şiirini yazdığını çeşitli 
yazarların görüşlerinden hareketle dile getiren Aymaz, onun şiirlerinde şahsi ve siyasi 
olayların hepsinin bir dökümünü bulmanın mümkün olduğunu dile getirir. Bu şiirler 
niçin, ne zaman ve hangi etkiler altında yazılmış bulmak mümkündür der. Nâzım 
Hikmet’in yapıtı ona göre “bir Mozart veya Baudelaire yapıtları gibi ‘yeni bir çağın 
alımlama alışkanlığına hitap eden yaratma yeteneği’nin ürünü, avangard bir yapıttır 
(Aymaz, 2011: 208-209). 

 Arif Keskiner ve M. Melih Güneş’in birlikte hazırladıkları ve gerçek belgelere 
dayanan “Nâzım’ın Evinde Vera’nın Sofrasında” adlı, Vera’nın yıllarca ondan kalan 
hatıraları gözü gibi sakladığı arşivini ziyaret edenlerin yazılarından oluşturulan eserde, 
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Nâzım Hikmet’in bir kez daha kültürlerarası yönü ve dünya şairi olma durumu 
belgelerle kanıtlanmaktadır.     

Sonuç olarak, J. W. Berry’nin geliştirdiği “kültürleşme” kuramının üzerine R. 
Y. Bourish tarafından kurularak oluşturulan “Etkileşimli Kültürleşme Modeli”ne göre 
(Şeker, 2015: 9-21) Nâzım Hikmet’in şiirlerinde büyüdüğü farklı kültürel ortamlar ve 
aldığı eğitim, doğu ve batı kültürünü ve dilini harmanlaması, dil hâkimiyeti, sözcükler 
ve renkler, hem felsefi, varlıkbilimsel, ruhbilimsel, toplumbilimsel, kültürel, yazınsal 
açıdan, hem de biçimsel, dilsel, estetik, söylem zenginliği açısından, yapı taşları, temel 
düzenleyiciler ve asıl kuruculardır. 

Evrenle, insanla, doğayla ve kendiyle ilişki düzeyi ne olursa olsun, nasıl olursa 
olsun; ister olumlu, ister olumsuz olsun,   varlıklarının en derinlerine sözcükler ve 
kültürler aracılığıyla insan yüreğinin derinliğine inmeyi başarmıştır. Kısaca, Nâzım 
Hikmet için şiir, algılanan ve içinde yaşanan ya da yalnızda düşlerde yer alan dünyayı, 
insanı, canlıyı, bitkiyi, nesneyi, şaşırtıcı ve çok boyutlu olarak sunmanın, evrenle, 
dünyayla, insanla ve kendisiyle derin bağlar kurmanın en güzel aracıdır.  
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ÖZET 

Ergenlik çağındaki gençlerin sağlıklı kişilik gelişimlerinde, toplumsallaşma ve sosyalleşme 
süreçlerinde aile içi ilişkiler belirleyici etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gencin 
ruhsal gelişimine önemli etkide bulunup gencin gelecekteki yaşamınaı derinden etkilemektedir. 

Bu çalışmada genç- aile ilişkisinin önemine ve bu ilişkinin gençleri nasıl olumlu ve olumsuz 
yönde etkileyebildiği Ayfer Gürdal Ünal’ın “Takma Adı Gagalı” ve Nur İçözü’nün “Dönemeç” 
adlı eserleri karşılaştırmalı olarak incelenerek ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Çalışmada psikolojinin, sosyolojinin, etimolojinin ve toplumbilimin verilerinden 
yararlanılacağı için birleşik yöntemle çalışılmaya karar verilmiştir. Çalışmada özellikle farklı 
aile tiplerinde yetişen genç kızların kişilik gelişimlerinin, sorumluluk anlayışlarının, aidiyetlik 
duugularının, sosyalleşmelerinin, arkadaş edinme sürecinden dikkate aldıkları değer 
ölçütlerinin, hayata bakış ve geleceğe yönelik beklentilerinin neler olduğu, bunların nasıl ve 
neye göre değiştiği üzerinde durulacaktır. Son aşamada ise, bir durum değerlendirilmesi 
yapılarak kendisini, hayatı ve insanları severn, sağlıklı bir benlik ve kişilik gelişimi oluşturmuş 
kendine, toplumuna ve insanlığa faydalı gençlerin topluma kazandırılmasında genç- ebeveyn 
ilişkisi nasıl olmalı konusu üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Ailekültürü, genç, aile, eğitim 

A COMPARATIVE APPROACH TO PARENT- TEENAGER RELATIONSHIP 
IN TURKISH FAMILIY CULTURE 

ABSTRACT 

Inter-family relationships are an important determinant in healthy personal deevelopment and 
socialization of adolescents. These relations especially affect the adolescent’s psychological 
development and thus his future life. 

This study aims to compare two novels Ayfer Gürdal Ünal’s “Takma Adı Gagalı” and Nur 
İçözü’s “Dönemeç” in terms of parent- teenager relationship and negative and/ or positive 
effects on young people. 

The method of this study is to be eclectic as data of several disciplines such as psychology, 
sociology and etymology will be used. This paper is going to focus on personal developments, 
understanding responsibility, sense of belonging socialization values, World view, and future 
hopes of adolescent girls growing up in different family types. At the end, the problem of 
developing an ideal parent- teenagerrelationship will be discussed in order to help young 
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people growing up as a healthy person loving life, others and as well as himself, useful to 
society and humanity. 

Keywords: Family culture, teenager, family, education. 

  Giriş 

Bilinen en basit tanımıyla toplumun en küçük yapı taşını oluşturan aile, evlilik 
yoluyla kurulur. Toplumun kültürel yapısında rol oynayan aile, bir araya gelerek 
toplumu oluşturur. Yani sosyal bir varlık olan insan, önce aileyi sonra toplumu 
doğurur. Toplumun karakterinin oluşumunda da en önemli rol ailenindir. Bu yüzden 
ebeveyn- ergen ilişkisi ayrıca önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada Ayfer Gürdal Ünal’ın Takma Adı Gagalı adlı eseri ile Nur 
İçözü’nün Dönemeç adlı eserinde aile ve ebeveyn-ergen ilişkisi incelenecektir. Birey 
olmanın temellerinin atıldığı ailede nitelikli ebeveyn- ergen ilişkisi, toplumun geleceği 
açısından büyük önem taşımaktadır.  Güncelliğini koruyan bu konuya hem edebiyat 
sosyolojisinden hem de edebi eleştiriden yararlanarak eğilmek, sorunu çözmeye yeterli 
olmasa da topluma yazınbilim çerçevesinden bakmanın meseleye katkı sunacağı ön 
görülmektedir.  

Bu çalışmayla ergen- ebeveyn ilişkisinin önemine ve bu ilişkinin gençleri nasıl 
olumlu ve olumsuz yönde etkileyebileceği Ayfer Gürdal Ünal’ın “Takma Adı Gagalı” 
ve Nur İçözü’nün “Dönemeç” adlı eserleri karşılaştırmalı olarak incelenerek ortaya 
konulması hedeflenmektedir.  Ayrıca, özellikle farklı aile tiplerinde yetişen genç 
kızların kişilik gelişimlerinin sorumluluk anlayışlarının, aidiyetlik duygularının, 
sosyalleşmelerinin, arkadaş edinme sürecinde dikkate aldıkları değer ölçütlerinin, 
hayata bakış ve geleceğe yönelik beklentilerinin neler olduğu, bunların nasıl ve neye 
göre değiştiği üzerinde durulacaktır.  Ebeveyn- ergen ilişkisinde ergenin benliğinde ve 
sosyalleşmesinde ebeveyn ilişkisinin birinci derecede önemli olması nedeniyle bu 
çalışmada psikolojinin, sosyolojinin, etimolojinin ve toplumbilimin verilerinden 
yararlanılacağı için birleşik yöntem kullanımı uygunu görülmüştür. 

Aile Tanımı 

Aile tanımına bakıldığında başta psikoloji, sosyoloji, hukuk gibi disiplinlerin 
ortak çalışma alanı olduğu görülür.  Aile üzerine çalışan her disiplin bu kavramı kendi 
çalışma alanı doğrultusunda tanımlamıştır. Hukuk ve sosyoloji aileyi şu şekilde 
tanımlamaktadır: 

“Aile, içinde yaşadığımız toplumun temel taşıdır; keza toplum aile 
denilen en küçük sosyal birimin bir araya gelmesinden oluşmuş insan topluluğudur.“ 
(Akıntürk:2002:3).  
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“Aile evrenseldir; yeryüzünde her toplumda aile kurumu yer alır, hatta 
hayvanlar âleminde dahi bilinçsiz ve içgüdüye dayanan bu tür topluluklara 
rastlanmaktadır.” (Köprülü:1970:459).  

Akıntürk ve Köprülü aile kavramını sosyolojik boyutuna dikkat çekerken bazı 
araştırmacılar da hukuki yönünü vurgularlar: 

“Aile kavramı; yapısı ve işlevi zamana ve yere bağlı olarak değişen bir kurumu 
ifade eder. Bu sebeple, evrensel bir kurum olan ailenin her yerde ve her zaman 
geçerli olan tanımını vermek mümkün değildir.” (Zevkliler- Havutçu:2003:215) 

Ozankaya aile kavramının hem sosyal yönünü vurgular hem de ekonomik 
boyutuna da dikkat çeker: 

"Aile, içinde insan türünün belli bir biçimde üretildiği, topluma hazırlanma 
süresinin 
belli bir ölçüde ilk ve etkili biçimde cereyan eden, cinsel ilişkilerin belli bir biçimde 
düzenlendiği, eşler ve ana babalarla çocuklar arasında belli bir ölçüde içten, sıcak, 
güven verici ilişkilerin kurulduğu yine içinde bulunan toplumsal düzene göre 
ekonomik etkinliklerin az ya da çok bir ölçüde yer aldığı bir toplumsal kurumdur." 
(Ozankaya:1986:281) 

Erkal ise ailenin kültür taşıyıcılığı görevinin yanında biyolojik ve psikolojik 
işlevlerini de vurgular: 

"Aile nüfusu yenileme, milli kültürü taşıma, çocukları sosyalleştirme, biyolojik 
ve 
psikolojik tatmin fonksiyonlarının yerine getirildiği bir müessesedir." (Erkal:1983:68) 

Türk aile kültüründe aile yapısına bakıldığında modernleşmenin etkisi yoğun 
olarak görülür. Kırsaldan kente göç, Türk aile yapısını önemli ölçüde etkilemiştir. 

Türk Aile Kültürü 

Aile, psikolojik boyutunun yanında üretkenlik, ekonomi ve eğitim gibi unsurlar 
nedeniyle toplumsal bir olgudur. Bu alanlardaki görevini yerine getiren aile sosyal 
nitelik taşır ve toplumsal yaşamın bir parçası olur. 

“Türk kültüründe toplumsal düzenin temel dengesi olarak görülen aile, çocuğun 
ilk sosyal ortamıdır. Bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü; bir kadın ve erkeğin 
nasıl davranacağı, nasıl düşüneceği ve nasıl hareket edeceğine ilişkin beklentileri 
ortaya koyan, yani kadın ve erkeği sosyal olarak yapılandıran özellikleri 
belirlemektedir” (Akın ve Demirel, 2003:74; Üner, 2008:6; PowellandGreenkouse, 
2010:1012). 
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 Yani aileye kız çocuğu ya da oğlan çocuğu olarak katılan kişiler, toplumsal 
cinsiyet rollerini önce aileden öğrenirler. İçine girdikleri toplumsal çevre ve aldıkları 
eğitim de buna katkı sağlar. Bu durum Türk aile kültüründe kadını ev işi, çocuk 
bakımı gibi işlerle sınırlandırırken erkek için evin maddi geçimi, tamir, bahçe bakımı 
ya da kariyer gibi meseleler daha öne çıkmaktadır.  

“Aile, çeşitli roller çerçevesinde birbirine etki eden insanlardan meydana 
gelmiştir ve üyelerinin yaşamdan duydukları tatmini artırmada en önemli kurumdur. 
Ailenin bir kurum olarak yürüttüğü faaliyetler aile bireyleri arasında roller şeklinde 
dağıtılmıştır (2001 Yılı Aile Raporu, 2002:17). 

2001 Yılı Aile Raporu aileyi bir kurum olarak değerlendirip bireyler arasındaki 
rollere vurgu yapar. Şafak ise aile kavramını daha geniş bir biçimde değerlendirerek 
kadın- erkek arasındaki görev dağılımı, bireylerin sorumlulukları ve aile içinde 
alınacak kararlar gibi birçok noktaya dikkat çeker: 

“ Ailedeki temel sosyal ve ekonomik konularda karar verme ve sorumluluk 
dağılım biçimi, aile bireylerinin özellikle de kadının ve erkeğin üstlendiği roller ile 
yakından ilgilidir. Temel sosyal kararlar; eşler arasındaki sosyal alanlarda paylaşılan 
faaliyetler ve duygu modelleridir. Bu kararlar, aile ile ilgili diğer sosyal kurumların 
etkileşim alanlarını etkiledikleri için önemlidirler. Özellikle ileride toplumun alacağı 
şekli belirlemede rol alacak olan çocukların sorumluluk ve alışkanlıklarının neler 
olacağı konusunda ağırlık taşırlar. Temel ekonomik kararlar; aile amaçlarını ve 
kaynaklarını yönetir. Kaynakların kullanımı ile ilgili sorunları kapsar” (Şafak, 
1989:35). 

Geleneksel Türk aile yapısı içinde toplumsal cinsiyet rolleri eşler arasında aile 
içi meseleler üzerine (çocukların eğitimi, gelirin kullanılması vb.)  karar alınmasını da 
etkiler.  

Ebeveyn ve Ergen İlişkisi 

Kentleşme ve küreselleşmeyle birlikte geleneksel Türk aile yapısı da değişikliğe 
uğrar. Kent yaşamı, başta sosyal çevrenin ve ekonomik koşulların da değişimiyle 
kadına ve erkeğe özgü rollerin çeşitlenmesine neden olur. Kadının ekonomik 
özgürlüğünü elde etmesi aile içi ilişkilerin daha demokratik bir çizgiye oturmasına 
imkân verir. Böylece aile içindeki kadın- erkek ilişkileri daha paylaşımcı bir anlayışla 
şekillenir. 

Aile içindeki bahsi geçen meseleler ebeveyn- çocuk ilişkisine de yansır. 
“Birbirine bağlılığın vurgulandığı geleneksel kültürlerin (örneğin, Türk, Hindistan, 
Latin Amerika ve Asya) çocuklar üzerinde yüksek düzeyde kontrolü olduğu 
vurgulanmaktadır (Kağıtçıbaş,1970; Chao. 1994; Triandis 1994).Geleneksel 
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değerlerin yükseldiği toplumlarda ebeveynler otoriter ebeveynlik uygulayabilir, çünkü 
çocuğun kendi fikirlerini ifade etmesine fırsat tanımayan, çocuğun kurallara uymasını 
bekleyen otoriter ebeveynlik geleneksel kültürün çıktılarına uygun olarak 
değerlendirilebilir. (Rudy ve Grusec, 2006). 

Bu bağlamda ebeveyn ve ergen ilişkisine bakıldığında kentleşme ve 
küreselleşmenin etkilerinin aile içine yansıdığı da görülür. Önceleri kontrolcü olan 
ebeveyn tutumu yerini destekçi tutuma bırakır. “Ebeveynin destekleyici tutumu, 
bilişsel gelişim, yetişkin koşullarına uyum, ahlaki davranışlar, iç kontrol odağı, 
kendine saygı, araçsal yeterlik ve çocuk ya da ergenin akademik başarısına katkı 
sağlar.”(Gecas ve Seff 1990). 

Darling ve Steinberg ebeveyn- ergen ilişkisinin niteliğini ebeveyn 
davranışlarıyla sınırlandırmaktan kaçınırken Wissink, Dekovic ve Meijer iki taraf 
arasındaki ilişkinin ergen gelişiminde önemine dikkat çeker: 

“Ebeveyn-ergen ilişki niteliği ise, ebeveyn davranışlarından daha geniş bir 
anlama sahiptir. Ebeveyn davranışları, ebeveynlik sorumlulukları yerine getirilirken 
çocukla etkileşimde somut ve hedefe yönelik davranışlardan bahsederken, ebeveyn ve 
çocuk arasındaki ilişki niteliği, ebeveyn ile çocuğun arasındaki ilişki geçmişinden 
kaynaklanan tutumları ifade eder “(Darling ve Steinberg 1993). “Ergenin gelişiminde 
ebeveyn-ergen ilişki niteliğinin, ebeveyn davranışlarına göre daha önemli olduğu 
görülmektedir” (Wissink, Dekovic ve Meijer 2006).  

Ebeveyn- ergen arasındaki ilişkiyi aşamalara ayırıp inceleyen araştırmacılar da 
iki taraf arasındaki ilişkinin niteliğini vurgularlar: 

“Ebeveyn ergen ilişki niteliğinde ebeveyn ve ergen arasındaki ilişki üç boyutta 
değerlendirilmektedir. İlk boyut "açıklık"tır ve bu boyut ergenin ebeveynine 
açıklığının derecesini belirlemektedir “(Wissink ve ark. 2006). İkinci boyut "olumlu 
ebeveyn-ergen ilişki niteliği" dir. Bu boyut, ilişkideki yakınlığı ve doyumu 
değerlendirmektedir. Üçüncü boyut ise "olumsuz ebeveyn-ergen ilişki niteliği" dir ve 
ilişkideki çatışmayı ve düşmanlığı değerlendirmektedir (Furman ve Buhrmester 1996, 
Furman ve Buhrmester 1985). 

Olumsuz ebeveyn- ergen ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar şu ipuçlarını verir: 

“Ergenlerin ebeveynleriyle ilişkilerinin kötü olması ergenin duygusal ve 
davranışsal sorunlar yaşamasına neden olmakta, onların psikolojik iyilik hallerini 
olumsuz etkilemektedir” (Wang, Liu ve Wang 2013). “Ergenlerde yalnızlık üzerinde 
arkadaş ve ailenin rolünün değerlendirildiği bir çalışmada, aile yapısının yalnızlığı 
değerlendirmede ikinci en güçlü etmen olduğu sonucuna ulaşılmıştır” (Uruk ve Demir 
2003). 
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Olumsuz ebeveyn-ergen ilişkisinin ergeni yalnızlaştırmaya kadar götüreceğini 
öngören Uruk ve Demir’i destekleyen bir çalışmada Scharf, Wiseman ve Farah olumlu 
ebeveyn davranışlarının ergenin sosyalleşmesine katkı sunacağı görüşündedir: 

“Olumlu ebeveyn davranışları (kabul ve özgürlük gibi) hem ebeveyn ilişkili ve 
akran ilişkili yalnızlığın azalmasını sağlamakta hem de kişiler arası ilişki 
problemlerinin azalmasına neden olmaktadır” (Scharf, Wiseman ve Farah 2011). 
“Ebeveyn desteği ve ergen yalnızlığı arasındaki ilişkinin incelendiği başka bir 
çalışmada da, hem baba hem de anne desteğinin yalnızlıkla negatif yönde ilişkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır”(vanRoekel ve ark. 2011).  

Olumsuz ebeveyn- ergen ilişkisinin duygusal boyutuna odaklanan bir çalışmada 
Avcı ve Güçray öfkeye vurgu yapar: 

“Ebeveynle ilişkinin kötü olmasının yarattığı olumsuz duygulardan biri de; aynı 
zamanda davranışsal boyutu da bulunan öfke'dir. Genel aile işlevlerinde yetersizlik ve 
ebeveynin ergene yeterli ilgiyi gösterememesi ile ergende görülen öfke davranışları 
arasında ilişki mevcuttur. Ayrıca öfke ifadesi gösteren ergenlerin ailelerinin de sürekli 
öfke, içe yönelik öfke ve dışa yönelik öfke sergiledikleri bilinmektedir” (Avcı ve 
Güçray:2010). 

Ayfer Gürdal Ünal’ın Takma Adı Gagalı Adlı Eseri ve Nur İçözü’nün 
Dönemeç İsimli Eserinde Türk Aile Kültürü Bağlamında Ebeveyn ve Ergen 
İlişkisinin İncelenmesi 

Çalışmanın bu bölümünde Ayfer Gürdal Ünal’ın Takma Adı Gagalı adlı eseri 
ve Nur İçözü’nün Dönemeç adlı eseri yukarıdaki bilgiler ışığında Türk aile kültürü 
parantezinde ebeveyn ve ergen ilişkisinin incelenmesi noktasında eserlerde Türk aile 
kültüründe çocuk yetiştirirken ona istediği şekli vermek isteyen ebeveynler bu 
anlamda çocuk üstünde baskı oluşturabildiği görülür. Bu durum ilerleyen zamanlarda 
ergenin gözünde anne babaya karşı çeşitli yargıların şekillenmesine neden olabiliyor: 

“Koca kamyon karşı apartmanın kapısına yaklaştığında saçımı 
kurutuyordum.[…] Annemlere göre zaman öldürüyordum. Zaten onlara göre kitap 
okumak, ders çalışmak ve ev işi yapmak dışındaki her şey zaman öldürmek sayılabilir. 
Saçıma değişik şekiller vermek, yeni makyajlar denemek, hele hele “boş boş müzik 
dinlemek” bulaşıcı hastalıklara eşdeğer görülür.” (Ünal:2015:1) 

Yukarıdaki cümleler Takma Adı Gagalı adlı romanın başkarakteri Ecem’in 
gözünden anne babasının kendi eylemleri üzerindeki fikrinin öngörüsüdür. Bu 
cümleler aynı zamanda 14 yaşındaki Ecem’in vaktini değerlendirme biçimi konusunda 
ebeveyni ile yaşadığı fikir ayrılığını açıkça yansıtır.  

Dönemeç’te de çocuğunu şekillendirmek isteyen bir baba şu şekilde görülür: 
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“Bitirip de ne olacak. Sanki başka meslek yokmuş gibi filolojiyi seçmiş… Olsa 
olsa Fransızca öğretmeni olur. Ben size bu hayatı o beğenmediğiniz minik baharatçı 
dükkânıyla sağlıyorum. Biz atadan, dededen aynı işi yapıyoruz. Küçümsediğin o 
dükkân seyyar el arabasıyla kazanıldı. Soyadımız bile Baharatçı… Osman da adam 
olsun, işini iyi kursun. Birkaç dükkân daha kazansın. Ben onu bunu bilmem. Baba işini 
yüceltmek, kendi evlatlarına iletmek ataya saygıdır. İşte ona hazır iş, hazır müşteri… 
Daha ne istiyor?” (İçözü:2001:53) 

Yukarıdaki alıntılarda da oğlunun yerine mesleğine, geleceğine kadar karar 
veren müdahaleci bir baba örneği görülür. Ayrıca bu davranış ergeni ve yaptıklarını 
küçümseyerek kişide özgüven gelişmesini olumsuz yönde etkiler.  

Yukarıdaki alıntıların ortaklığından hareketle ebeveynin en ufak davranışının 
dahi ergen üzerindeki psikolojik etkisini görmek mümkündür. Ecem’in durumu bu 
derece hassasiyetle karşılaması ebeveynin, ergenin psikolojisinde oluşturduğu tahribatı 
göz önüne serer. Aynı şekilde Dönemeç’in kahramanı Osman için de kendisini 
şekillendirmek isteyen bir babanın gölgesinde sağlıklı kişilik gelişimine sahip olması 
oldukça güçtür. 

Ergenlik dönemi, kişinin gözlem yeteneğinin gelişmesiyle beraber kontrolcü 
ebeveyn davranışı üzerinde ergenin de söz sahibi olmasına olanak verir. Önceleri 
ebeveynler çocuklarını şekillendirirken bu dönemde ergen de anne babasının 
davranışlarını eleştirme aşamasına erişir: 

“Söylediği ile yaptığı arasındaki çelişkiyi düşünsem de, yüzleşip tartışmadım. 
Annem beni eleştirmeyi sever de ben onu eleştirirsem pek hoşlanmaz. Bu huyunu 
keşfedeli çok oldu.” (Ünal:2015:2) 

Yine Takma Adı Gagalı’da Ecem’in ağzından dökülen bu cümleler, kontrolcü 
ebeveyn tutumunun ergen üzerindeki etkisini yoğun olarak hissettirir. Ecem’in 
annesinin müdahaleci ve kontrolcü tavrı onu Ecem’le empati kurmaktan alıkoymakla 
kalmamış, Ecem’i de kendisiyle benzer davranışlar sergilemeye yöneltmiştir.  

Dönemeç isimli eserde ebeveynlerin Osman’ın geleceği ile ilgili müdahalesi 
meslekle sınırlı kalmaz: 

“Haberin olsun, bu yaz tatilde, çarşıda çalışacaksın. […]Ben senin yaşındayken 
baba bile olmuştum. Sen de artık hayatın gerçekleriyle yüzleşmeyi öğrenmelisin.” 
(İçözü:2001:55) 

Yukarıdaki cümleler hem yanlış iletişimin hem de aile bireyleri arasında empati 
yoksunluğuna örnek olarak okunabilir. Baba, Osman’ın geleceğine müdahale etmekle 
kalmamış onun yaşamını kendi yaşamıyla kıyaslamıştır. Bu durum ebeveyn ile ergeni 
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bir yarışa dâhil edip yanlış iletişim kurmalarına katkı sağlamaktan öteye 
götürmeyecektir. 

Kişinin ilk sosyal ortamı olan aile, davranışları ve kişiliği üzerinde önemli 
etkiye sahiptir. Ergen- ebeveyn ilişkisinde anne baba tutumları kadar empatik 
eğilimleri de önemlidir. Rogersempatiyi, “kendini kaybetmeksizin karşıdaki kişinin iç 
dünyasında olanları anlamak” olarak tanımlamaktadır (White,1997). 

Bu noktada ebeveyn ergenin tatil hakkını kısıtlamakla kalmaz, ona gereğinden 
fazla sorumluluk yükleyerek ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkiler. 

Dönemeç isimli romanda ebeveynin ergenin geleceğine müdahalesine bir başka 
örnek şu şekildedir: 

“Anneciğim ben tiyatrocu olacağım. Amanın! Vay başıma gelen. Baban 
duymasın kız![…] Baban ikimizi de keser.” (İçözü:2001:184) 

Bu noktada müdahale bir anlamda boyut değiştirerek annenin de desteğini alır. 
Roman kahramanı Zeynep, belki de hemcinsi olduğu için daha otoriter olan babasına 
kıyasla kendisine daha yakın gördüğü annesine gelecek planlarından söz eder. Ancak 
anne, babanın olumsuz fikrini tahmin etmekle kalır. Bu fikri şimdiden kabullenmiş 
gibidir. Değiştirme çabasına dahi girmez. Bu da olumsuz ergen- ebeveyn ilişkisinin bir 
başka boyutu olarak değerlendirilebilir. 

Takma Adı Gagalı isimli eserde ise ebeveynlerinin Ecem üzerindeki müdahalesi 
zamanını değerlendirme biçimiyle sınırlı kalmaz. Ecem’in kendini ifade etme 
biçimine, konuşmalarına da yön vermeye kadar uzanır: 

“Benim ağzımdan kazayla be ya da ulan kaçsa annemle babam hemen 
dövünmeye başlardı: 

Ah, ah! Hiç ama hiç beceremedik. Nerede yanlış yaptık? Birbirimize bir gün 
kötü söz söylemedik. Çocuğumuza iyi örnek olamaya çalıştık. Kızımıza bak, be’siz, 
ulan’sız ağız açamıyor.” (Ünal:2015:2) 

Ebeveynlerin Ecem’in konuşmalarına verdikleri tepkiden anlaşılacağı üzere, 
ergenin yaşantısında okul, arkadaş gibi çevresel unsurların etkisi görmezden gelerek 
ergenin tüm doğrularından ve yanlışlarından kendilerini sorumlu tutarlar. Bu durum 
ergeni de olumsuz etkilemektedir. 

Ailede hem anne ile hem baba ile çatışmak ergeni büyük bir çıkmaza sürükler. 
Yukarıdaki alıntıda görüleceği gibi böyle durumlarda ergen, daha kolay empati 
kuracağını düşünerek hemcinsi olan aile bireyinden yardım ister. Beklenen yardımın 
gelmemesi ergeni daha da yalnızlaştırır. Bir diğer noktada, anne babasının duruma 
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tepkisini “dövünmek” olarak değerlendirir. Bu da ergenin ebeveynlerinin bu 
davranışından ne kadar rahatsızlık duyduğunu kanıtlar. 

Eserlerde ergenin davranışlarına müdahaleler bunlarla sınırlı kalmaz. 
Dönemeç’te Zeynep’in babası telefonda konuşmasına kadar müdahale etmektedir: 

“ZEYNEP İKİ SAATTİR NE KONUŞUYORSUN O TELEFONDA? […] NE 
BİTMEZ ÖDEVMİŞ BU! SAATLERDİR DIR, DIR, DIR![…] SANA KAPAT ŞU 
TELEFONU DEMEDİM Mİ?” (İçözü:2001:138) 

Zeynep’in maruz kaldığı müdahalenin boyutu eserde büyük harfler yardımıyla 
anlatılır. Telefonda dahi konuşamayan ergenin, eserde babasıyla olumlu iletişim 
kurduğuna rastlamak güçtür. Babasına bu tavrından rahatsızlığını bile dile 
getiremeyen Zeynep, annesinin ısrarcı tavrını ancak şu cümlelerle geçiştirir: 

“Annem de bendeki garipliği fark etmiş. Geçen akşam sıkı sıkı sorguladı. Hasta 
mıymışım, okulda bir sorunum mu varmış? Yok bir şeyim. Canım sıkılıyor o kadar! 
Sıcak bir çay içer misin? Üstüme varma anne! Beni yalnız bırak yeter!” 
(İçözü:2001:162) 

Dönemeç’te ise Zeynep’in annesinin bu tavrından rahatsızlığı şöyle görülür: 

“Annesinin tüm yaşamını didik didik etmesi sinirlerini bozuyordu. Yalan 
söylemekten de nefret ettiği için, sorulara doğruya en yakın yanıtları vermeye 
çalışıyordu. Yine de kendine sakladığı pek çok olay vardı tabii.” (İçözü:2001:147) 

Bu noktada ergenin maruz kaldığı olumsuz ve niteliksiz ebeveyn ilişkisi, onun 
kişilik gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Takma Adı Gagalı isimli eserde ebeveynin müdahalesinden rahatsız olan 
Ecem’in şu cümleleri dikkat çekicidir: 

“Anne olduğumuzda neleri asla yapmayacağımızı konuşuruz. Biz çocuklarımıza 
asla karışmayacağız. İstedikleri kadar cips yiyecekler, paramız yetiyorsa her 
istediklerini alacağız. En güzel dizi başlarken ‘Televizyon aptal kutusudur!’ deyip 
bütün keyiflerini kaçırmayacağız. Sürekli ‘Gazete oku, kitap oku!’ demeyeceğiz. Canı 
ne isterse onu okusun. Arkadaşları hakkında da yorum yapmayacağız. İsterse kulağına 
on beş küpe taksın. Kendi olarak bilgisiyle görgüsüyle fark edilemeyen kulağındaki 
küpelere sığınırmış, saçını bir mora bir kırmızıya boyarmış. Yok, o, yok bu… Biz 
yorum yapmayacağız işte.” (Ünal:2015:3) 

Çocuğun ilk ve en önemli rol modeli olarak ebeveynler bu anlamda büyük 
sorumluluk taşırlar. Ecem’in sarf ettiği bu cümleler kontrolcü tavrı benimseyen 
annesinin olumsuz bir rol model olarak kendisi üzerinde ne denli büyük bir psikolojik 
tahribat yarattığının göstergesi olarak okunabilir. 
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Yukarıdaki alıntılarda görünen olumsuz ebeveyn- ergen ilişkisi örneklerinden 
hareketle bu tür müdahalelerin bazen ergeni istemese de yalan söylemeye yönelttiği 
görülür. Ayrıca aynı sebeple ergen bu olumsuz iletişim nedeniyle kendi fikrini dile 
getirmeyi öğrenemez. Ecem’in cümleleri ise rol model olması gereken ebeveynin 
ergene aslında “nasıl olumsuz iletişim kurulur örneği” olmaktan öteye gidemediğini 
gösterir niteliktedir. 

Olumsuz iletişim sorunu yalnızca ebeveyn- ergen arasında değil bazen aile 
bireyleri arasında da görülür. Hatta bu durum boşanma ile sonuçlanabilir. Benzer bir 
duruma Dönemeç isimli eserde şu şekilde rastlanır: 

“Nasıl olurdu, nasıl olurdu da böylesine çok sevdiği iki insan birbiriyle 
anlaşamazdı. Nasıl olur da her fırsatta ‘seni çok seviyorum oğlum’ diyen bu iki insan, 
onun için her şeyi yapabileceğini söyleyen bu iki insan, biricik çocukları için yeniden 
bir araya gelmiyordu?” (İçözü:2001:118) 

Eserde, anne babası o okul öncesi dönemdeyken boşanan ergenin ruh sağlığı 
bundan oldukça etkilenmiştir. Çocukluk ve ergenlik dönemini ilk rol modeli 
ebeveyninden ayrı geçiren ergenin kişilik oluşumu da sorunlu olur. Yukarıdaki 
alıntıdan da anlaşılacağı gibi ergen, ebeveyninin sevgisini sorgulama noktasına 
gelmiştir. Bu bağlamda iyi bir aile kurmak için ebeveyn, ergene olumsuz örnek 
oluşturmaktadır. 

Ergeninin gözünde anne baba farklı bir noktadadır. Takma Adı Gagalı isimli 
eserde bu duruma ilişkin şu cümleler göze çarpar: 

“Anne baba anne babadır işte. Onlarla her şey konuşulamaz. Aslında onlarla 
konuşulamayacak şeyler koca bir liste oluşturabilir. Anne babalar ile arkadaşlar 
dünyaya farklı bakar.  

Ben: Çenemde sivilce çıkıyor. 

Annem: Cips yemeyi bırak, geçer.  

Arkadaşım: Yeni bir sabun çıkmış, sivilcelere iyi geliyormuş. Denesene!” 
(Ünal:2015:7) 

Ecem, yukarıdaki cümlelerde ebeveynlerini arkadaşlarıyla kıyaslıyor ve doğal 
olarak ne kadar farklı olduklarını vurguluyor. Bu durum ebeveynin ergenle olan yanlış 
iletişiminin de bir örneği olarak okunabilir. Hatta yine empati yoksunluğunun sonucu 
olduğunu vurgulamak da gerekir. Ebeveynin ergen ile kurduğu yanlış ilişki, onun 
arkadaşlarını daha fazla önemsemesine neden olabilir. 

 Buna örnek olarak eserdeki şu satırlar gösterilebilir: 
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“Arkadaşlarla, tamam tamam belki tümüyle değil ama hiç değilse bir ikisiyle 
tam tamına neysen o olabilirsin. Seni olduğun gibi anlar, sever, benimserler. Anne 
babalar ise nedense hep olabileceğin en iyiye gözlerini diktiklerinden bir türlü yeter 
demezler. Ya da belki de tüm anne babalar değil de benimkiler böyle…” 
(Ünal:2015:8) 

Ecem’in bu cümleleri ebeveyn- ergen ilişkisinde ebeveyn davranışının ergenle 
etkileşim kurmakta ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ecem, olumsuz ebeveyn- ergen 
ilişkisinin sonucu olarak anne babasının mükemmeliyetçiliğinden şikâyet ederken 
onlar üzerinden tüm anne babaları genelleme yoluna gider. 

Dönemeç isimli eserde ise yukarıdaki durumun tersi olarak otoriter olmasına 
karşın olumlu ebeveyn- ergen ilişkisine vuruğu yapılır: 

“Babası her zaman biraz daha ağır, biraz daha otoriter kısacası tam bir 
“baba” gibi davranmıştı ona. Her zaman biraz çekinmişti babasından, ama yine de 
bahçede güreştikleri, ağaçların altında uzun uzun konuşup dolaştıkları günler de yok 
değildi.” (İçözü:2001:59) 

Yukarıdaki alıntıda babanın otoriter tavrına karşılık ergenle olumlu, başarılı bir 
iletişim kurduğu görülür. Bu da babanın otoriterliğinin ergenin kişiliğinde daha büyük 
tahribata yol açmasını engeller. 

Her iki alıntı da ebeveyn- ergen ilişkisinde iletişimin kalitesinin ne denli önemli 
olduğunu bir kez daha kanıtlar niteliktedir. Ebeveynin ergeni şekillendirme çabası 
dahası mükemmeliyetçi tavrı ergenin ruh sağlığına ciddi zarar vermekle kalmayıp iki 
taraf arasındaki iletişimi de olumsuz etkilemektedir. Bir diğer alıntıda ise babanın 
olumlu iletişim yoluyla otoritenin sınırının doğru bir ilişki kurulmasına yardımcı 
olduğu görülmektedir. 

Takma Adı Gagalı adlı eserde olumlu ebeveyn- ergen ilişkisine örnek olarak 
Beyhan’ın anne babasıyla olan ilişkiden söz edilebilir. Eğitimci bir ailenin kızı olan 
Beyhan’ın okul arkadaşlarıyla yaşadığı soruna annesinin çözüm önerisi şöyle 
olmuştur: 

“Bana kalırsa dört yol var: İlki o arkadaşlarının içinde biri elebaşıdır. Onunla 
yalnız konuşup, yüzleşmek. İkincisi sınıf öğretmeniniz ya da danışmanınızla konuşmak. 
Üçüncüsü o kızın ailesiyle konuşmak. Sonuncusu okul müdürüyle konuşmak. Sen 
hangisini uygun görüyorsun?” (Ünal:2015:35)  

Beyhan’ın annesinin sorunu dinleyip ona çözüm önerileri sunması hatta bu 
öneriler içinden seçme şansı sunması nitelikli ebeveyn davranışına örnektir. Beyhan’ın 
sorununu annesinin fark edip çözmeye çalışması geleneksel Türk aile yapısında kız 
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çocuğun daha çok annenin, erkek çocuğun ise babanın gözetiminde olması durumuna 
da örnek sayılabilir.  

Annenin, ergenin sorununu dinleyip çözüm üretmesine dair Dönemeç isimli 
eserde de benzer bir diyaloğa rastlamak mümkündür: 

“Zeynep’i koridorda yere çökmüş, hüngür hüngür ağlarken buldu. Ne oldu 
yavrucuğum? Niye ağlıyorsun?[…] Ben babana uygun bir dille anlatırım. Bakalım ne 
diyecek? Belki de en iyisi karakola haber vermek olacak.” (İçözü:2001:84) 

Bu durum da tıpkı Takma Adı Gagalı isimli eserde görüldüğü gibi nitelikli bir 
ebeveyn davranışıdır. Ergenin zorluklar karşısında kendini yalnız hissetmesine engel 
olur. Ayrıca sağlıklı ergen- ebeveyn ilişkisine katkı sağlar. 

Yukarıdaki alıntılardan hareketle nitelikli ebeveyn davranışının, ergen- ebeveyn 
ilişkisine olumlu katkı sunduğunu söylemek yanlış olmaz. Ergenin sorunlarını 
önemseyen ebeveyn böylece doğru iletişim yoluyla ergenin sosyal ilişkilerini 
düzenlemekte ve sorunlarını çözmekte de ona yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu durum 
ebeveynin ergenle daha doğru empati kurmasına da yardımcı olur. 

Dönemeç isimli eserde annesinin Serdar’la yaşadığı sorunları çözemediği 
noktada ergenin arkadaşından yardım istemesi söz konusudur. Bu durum esere şöyle 
yansır: 

“Ne yapabilirim ki? Ben senden casusluk yapmanı istemiyorum. Tek ricam var, 
o istemese bile bir dostluk adımı at. Onunla arkadaş olmaya çalış. Öylesine yalnız 
ki… Senin aracılığınla belki de ona ulaşabiliriz.” (İçözü:2001:103)  

Bu noktada anne, ergeni gözlemleyerek yalnız olduğu, hatta bir çıkmazda 
olduğu kanısına varmakla kalmamış buna dair bir çözüm üretmiştir. 

Takma Adı Gagalı isimli eserde sınıf arkadaşlarının özellikle de Sema’nın 
Beyhan’a karşı olan davranışları Ecem’in annesine şu cümleleri kurdurur: 

“Vallahi kuş yuvada gördüğünü yapar. […] Evinde iyilik görenin ev dışında 
kötülük yapması zor. Evinde itilip kakılan da dışarda kendinden güçsüzü görünce 
ezebiliyor. Ya da iyinin ne olduğunu bilmediğinden davranışları yetersiz oluyor, 
kendisine davranıldığı gibi davranıyor. Eğitim şart.”(Ünal:2015:53) 

Eserde bu noktada yine ailenin ergen için rol model olduğu gerçeği açığa çıkar. 
Ecem’in annesi Sema’nın davranışlarını ailesiyle olan ilişkisine bağlar. Durum tespiti 
yaparken sık sık atasözlerine yer vermesi de atasözlerinin onun ve yetiştiği toplumun 
üzerindeki etkisini gösterir. 

Yukarıdaki alıntılardan hareketle ebeveynin ergenle iletişim kuramadığı 
noktada farklı yollar araması olumlu ve nitelikli ergen- ebeveyn ilişkisine örnek teşkil 
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ettiği söylenebilir. Ayrıca ergenin ilk sosyal ortamı olan ailenin, ileride ergenin sosyal 
ilişkilerinde ne denli önemli olduğu da Sema’nın ilişkileri ekseninde görülmektedir. 

“Ecemciğim benim anne olarak önerim şu. Düşün evladım. Kararlarını doğru 
verebilmek için düşün. Kendine sor. Arkadaşlık ne demektir. Arkadaş, bile isteye 
incitir mi? Arkadaşlığı kaybetmemek için katlandığın neler var? Başkasının 
incindiğini gördüğümde durdurmak için hiçbir şey yapmazsam bana iyi arkadaş 
denebilir mi? Bana ‘Gagalı Memeli’ dense hoşuna gider mi?” (Ünal:2015:57) 

Sema’nın ve arkadaşlarının Beyhan’a karşı olumsuz davranışlarına çözüm 
bulmak için ebeveynlerin bir araya gelmesinden sonra Ecem’in annesinin kurduğu bu 
cümleler, olumlu ebeveyn- ergen ilişkisine örnek gösterilebilir. Bugüne kadar Ecem 
ile annesi arasındaki iletişim olumsuz ebeveyn- ergen ilişkisi örneği olurken; 
ebeveynlerin bulaşmasından sonra annenin yapıcı dil kullanması, onun da doğru 
ilişkiler kurduğunda sosyal çevresinin kendisini olumlu etkileyebileceğini gösterir. 

Doğum günü partisi hazırlığında olan Ecem, partideki içecek ikramı konusunda 
da anne babasıyla arkadaşları arasında kalır: 

“Meyve suyu ve kola sunsam, ‘ne biçim bir parti bu, bira bile yok’ diyecekler. 
‘Benim arkadaşlarımdan bazıları bira içiyor’ desem annemlere, ‘on sekizinden önce 
bizim evde gençlere içki sunulmaz!’ der babam. Evini konuklara açan kişi, gençlerin 
sağlığından, davranışlardan sorumluymuş. O gençlerin aileleri bizim eve çocuklarını 
yollayarak güven gösteriyorlarmış; o ailelerin güvenine layık olacak şekilde bize 
düşermiş. Mişmiş de mişmiş…” (Ünal:2015:75) 

 Bu durum da Ecem ve anne babasının yaşadığı fikir ayrılığını gösterir. 
Babasının fazla titiz düşündüğü hissine kapılan Ecem, onlar tarafından 
anlaşılamadığını düşünmektedir. Ergenliğinde anne babası tarafından anlaşılmadığı 
hissine kapılan ergen, yetişkinliğinde daha çok yalnızlık deneyimleyebilir. 

Eserde Beyhan’a karşı olumsuz davranışlarıyla bilinen Sema’nın babasından 
gördüğü şiddet şöyle aktarılır: 

“Babam yaptı. İçince kendini kaybediyor. Ondan nefret ediyorum. […] Bir 
nedeni olması gerekmiyor. Müziğin sesi neden yüksek? Salatanın limonu fazla. Yüksek 
sesle konuştuk. Alçak sesle konuştuk. Eteğim kısa. Annem içki koymadı. Küllüğü geç 
getirdim. Bana odana git demeden odama gittim. Bunların tümü onun azması için bir 
neden olabilir.” (Ünal:2015:118) 

Dönemeç adlı eserde de aile içi psikolojik şiddetin izlerini görmek mümkün: 

“O akşam babası İstanbul’a taşınacaklarını söyleyince ne diyeceğini şaşırmıştı 
genç kız. İlk aklına gelen okulu, arkadaşları oldu. Lise ikiye geçmişti… 
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Öğretmenlerine, arkadaşlarına alışmıştı. Bazılarıyla ilkokuldan beri çok güzel, çok 
özel anılarını paylaşmışlardı. Onlardan ayrılmak! Birden kalbi her zamankinden daha 
hızlı çarpmaya başladı.” (2001:64) 

Aile içi fiziksel ve psikolojik şiddet ergenin ruh sağlığına ciddi zarar 
vermektedir. Sema’nın evde gördüğü fiziksel şiddet onun arkadaşlarıyla ilişkilerine 
yansırken Zeynep’in babasının tek başına verdiği taşınma kararı ergenin kişiliğini, 
girişimcilikten uzak noktalara sürükler. Zeynep’in benzer durumlarda fikrini söyleme 
hakkını elinden alır. 

“Bireysel ya da toplumsal bazı durumlarda adalet duygusunun zayıflaması, 
bencil, hakkaniyetten uzak ve taraflı tutumların ortaya çıkması da bir gerçektir.” 
(Hökelekli: 2011:53) 

Ebeveynin adalet duygusunun yoksunluğu onu bir örnek olarak gören ergen için 
de oldukça tehlikeli bir durumdur. Bu durum, doğrudan adaletsiz toplumların 
oluşmasına neden olacaktır. 

Aile içi şiddet çocuğun ya da ergenin güven içinde olduğu, yetişkinlere 
güvenebileceği, kendine değer verildiği, sevildiği, önemli olduğu düşüncelerini alt üst 
eder. Aile içi şiddet gören kişilerin bazıları daha kırılgan olurken bazıları da daha 
öfkeli, saldırgan davranarak iç dünyalarındaki çatışmayı yansıtır. Daha öfkeli, 
saldırgan, dikkatini toparlamakta zorluk çeken, başkalarını dikkate almaz görünmeye 
çalışan bir tavır içinde olurlar. (Öztürk:2010:223) 

Eserde Sema’nın tüm davranışlarının nedeni altında onun babasından gördüğü 
şiddet yatar. Ecem’in dilinden bu durum şöyle aktarılır: 

“Sema aslında, kendi evinde en güvenli olması gereken yerde karşı karşıya 
kaldığı şiddet yüzünden okulda kendinden zayıf gördüklerini eziyordu. Ezerek 
ezilmesinin öcünü alıyordu. Belki de kendi içinde hissettiği küçüklüğü, güvensizliği 
aşabilmek için birini acıtarak geçici de olsa güçlü olduğunu hissetmek istiyordu.” 
(Ünal:2015:120)  

Sema, yaşadıkları sebebiyle düşük benlik saygısına sahip bir ergen olarak 
değerlendirilebilir. Aile içinde şahitlik ettiği, maruz kaldığı şiddet, ergenin 
psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Eserde de Sema düşük benlik saygısının 
yarattığı boşluğu grup lideri olup diğer arkadaşlarına kötü davranarak doldurmaya 
çalışır.  

Bu durum Ecem’in gözünden şöyle anlatılır: 
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“Sema için sırasını beklemek, grubun lideri değil de üyesi olmak, bir oyunda 
kaybetmek çok zor. O, istediği her neyse hep paldır küldür elde etmek ister. Evinde 
şefkat görmezse insan nasıl paldır küldür olmasın ilişkilerinde.” (Ünal:2015:120) 

Aile içindeki ilişkilerin düzelmesiyle birlikte ergende de olumlu değişiklikler 
gözlenir. Eserde Sema’nın babasının tedavi görmesi Sema’yı da olumlu yönde etkiler: 

“Sema’nın babası eve geri döndü, iyileştiğini söylüyorlar. Annesi ise bir çeyiz 
mağazasında çalışmayı sürdürüyor. Sema da düzenli olarak rehberlik servisine 
gidiyor. Artık eskisi gibi alay etmiyor arkadaşlarıyla.” (Ünal:2015:130) 

Sema’nın aile içi ilişkilerinin düzelmesinin yanı sıra davranış bozuklukları için 
rehberlik servisinden yardım alması da önemli bir ayrıntı olarak okunabilir.  

Yukarıdaki karşılaştırmada da görüldüğü gibi toplum yapısının aile yaşamına ve 
ergenle ilişkisine etkisi ortaya konmuştur. Sosyolojinin evliliğe bakışından da 
yararlanılmıştır. Çalışmada Türk aile kültürünün geleneksel boyutu ve kentleşme ile 
değişen yönlerinin toplumdaki etkisine değinilmiştir.  Teknolojinin, değişen 
kuşakların aile bireylerinin kendi içindeki çatışmasının toplumu etkilediği noktalar da 
vurgulanmıştır. Aile içi ilişkilerin önemi olumlu ve olumsuz ebeveyn tutumu olarak 
sınıflandırılmış ve metne dayalı olarak örneklendirilmiştir.  

Sonuç 

Ergenlerin anne ve babaları ile ilişkileri olumsuzlaştıkça yalnızlık düzeyleri, 
adalet kavramından uzak ilişkilerin varlığı, öfke belirtileri, öfke tepkileri ve öfkeyle 
ilişkili davranışları artmakta; ilişkinin olumlu olması durumunda ise azalmaktadır. 
Olumsuz ebeveyn- ergen ilişkisi ergende düşük benlik saygısı, suçluluk psikolojisi 
gibi ruhsal etkilere sebep olur. Bu durum da ergenin sosyal ilişkilerine başarısızlık 
olarak yansır. Aile içinde doğru ve sağlıklı iletişim örneğiyle büyümeyen ergenin 
sosyal çevresinde de doğru ve sağlıklı ilişkiler kurmasına imkân yoktur. Ancak olumlu 
ebeveyn- ergen ilişkisi ile büyüyen ergen başarılı sosyal ilişkiler geliştirir. Benlik 
saygısı ve adalet duygusu gelişmiş olur. Takma Adı Gagalı adlı eserde Sema 
karakterinin yaşadığı durum da buna örnek gösterilirken, aynı durum Dönemeç isimli 
eserde Zeynep’in ve Osman’ın ebeveynleriyle yaşadığı durumlarda gözlemlenir. 

Olumlu ebeveyn-ergen iletişimi baskıcı ve kontrolcü bir tutum yerine 
destekleyici bir tutumla kurulabilir. Ergen ile yakınlık ve empati kurabilme, ergene de 
anne babası tarafından anlaşılıyor olma fikri oluşturacağı için ebeveynin destekleyici 
tutumu oldukça önemlidir. Çalışmada bunun da doğru ve yanlış örnekleri üzerinde 
durulmuştur. Serdar’ın annesiyle olan ilişkisi buna örnektir. 

 Kişinin birey olarak kendini değerli hissetmesi, rol model aldığı 
ebeveynlerinin çabasıyla sağlanır. Benlik saygısı yüksek olan ergen, sosyal 

565 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

ilişkilerinde de başarılı olur. Çalışmada eserden hareketle örneklendirilen Ecem- 
Beyhan- Sema karakterlerinin ilişkisi de bu durumun olumlu ve olumsuz örneklerini 
içerir. 
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ÖZET 

Yazın çevirisine yönelik araştırmalar André Lefevere’in (1992) geliştirdiği ‘yeniden yazım’ 
kavramı ile eleştirel bir bakış açısı kazanmış, çevirinin kültürel ve tarihsel bağlamı öne 
çıkmıştır. Her yeniden yazım belli bir ideolojiyi yansıtarak yazını manipüle edebileceği gibi 
yeniden yazım yoluyla bir kültürde yeni kavramlar, yazınsal türler de ortaya çıkabilir. Çeviri, 
eleştiri, tarih yazımı, antoloji gibi tüm yeniden yazım türleri yazınsal dizge içerisinde etkileşim 
halindedir. Yeniden yazımların özgün eserler gibi işlev gördüğü, özgün olanın yerine geçtiği 
durumlarda çeviri, erek okur açısından belli bir kültüre, yazına ve yazara yönelik imgelerin 
oluşmasında önemli rol oynar. Yeniden yazım sürecine yön veren çevirmen kararları kültürü ve 
yazını biçimlendirmekte, böylece çeviri yeniden yazımın en belirgin örneği olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yazın alanında tüm yazım, üretim, okuma, alımlama aşamaları ve çeviri gibi 
yeniden yazım türleri kültürel ve tarihsel bir bağlamda çeşitli kısıtlamaların etkisi altında 
gerçekleşmektedir. Bu çalışmada geniş bir kültürel, toplumsal ve ideolojik bağlam içerisinde 
yazınsal dizgenin bir parçası ve bir yeniden yazım türü olarak çevirilerin incelenmesinin çeviri 
araştırmalarına hangi açılardan kapsamlı bir yaklaşım sağlayabileceği tartışılacaktır. Yeniden 
yazım kavramının kültürel dönüş sonrası eleştirel betimleyici çeviri araştırmaları alanında 
çeviriyi ideolojik, kültürel, toplumsal ve tarihsel olarak inceleyen araştırmalara yansımaları ele 
alınacaktır. Bu çalışma yeniden yazım kavramının yazın çevirisi, ideoloji, manipülasyon ve güç 
ilişkileri açısından çeviri araştırmalarına sunacağı katkıları irdelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca 
yazın çevirisi araştırmaları yeniden yazım kavramı bağlamında çeşitli araştırma soruları ve 
tartışmalar yoluyla eleştirel bir yaklaşımla incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri, yazın çevirisi, yeniden yazım, kültürel dönüş, eleştirel çeviri 
araştırmaları 

A CRITICAL APPROACH TO LITERARY TRANSLATION STUDIES IN 
THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF REWRITING 

ABSTRACT 

Literary Translation Studies gained a critical perspective and the cultural and historical 
contexts of translation were emphasized thanks to the concept of ‘rewriting’ developed by 
André Lefevere (1992). Each rewriting reflects a certain ideology and manipulates literature, 
yet new concepts and literary genres emerge in a culture through rewriting. All kinds of 
rewriting such as translation, criticism, historiography and anthology interact with each other in 
the literary system. In cases where rewriting functions as and substitutes for the original, 
translation plays a significant role for the target reader in the construction of images of a 
culture, literature and author. The decisions of translators managing the process of rewriting 
shape the culture and literature, thus translation emerges as the most obvious instance of 
rewriting. Different sides of literature such as writing, production, reading, reception and the 
kinds of rewriting such as translation operate under various constraints in a cultural and 
historical context. This paper will discuss how research on translations as a part of the literary 
system and a kind of rewriting in a wide cultural, historical and ideological context will result 
in a comprehensive approach in translation studies. The implications of the concept of 
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rewriting for the ideological, cultural, social and historical studies of translation will be 
explained in the context of critical descriptive translation studies after cultural turn. The 
purpose of this paper is to review the contributions of the concept of rewriting to translation 
studies in terms of literary translation, ideology, manipulation and power relations. This paper 
will describe literary translation studies with a critical approach in the context of rewriting 
through various research questions and discussions. 

Keywords:Translation, literary translation, rewriting, cultural turn, critical translation studies. 

1. BETİMLEYİCİ DİZGESEL YAZIN ÇEVİRİSİ YAKLAŞIMLARI   

Çeviri araştırmalarında biçimcilik ve yapısalcılık etkisinde gelişen dizgesel 
yaklaşımlardan günümüze dek yazın çevirisi, kültürel ve toplumsal dizgenin bir 
parçası olarak sınırları ve etki alanı sürekli genişleyen bir görünümde olmuştur. Yazın 
çevirisi anlam, düşünce ve değerlerin taşıyıcısı olarak kültürel aktarım ve etkileşimin 
incelenmesi, farklı yazın ve söylem geleneklerinin karşılaştırılmasında geniş bir 
çerçeve sunmaktadır. Yazın çevirisi araştırmalarında betimleyici dizgesel yaklaşım, 
güç ilişkileri içerisinde çevirinin konumunu ve yazının ideolojik süreçlerinisorgulayan 
eleştirel bir yaklaşıma evrilerek yeniden yazım kavramı çerçevesinde gelişen güncel 
yaklaşımların kaynağını oluşturmuştur. Kültürel dönüş olarak da adlandırılan, 
araştırma yöneliminde görülen bu kayma Itamar Even-Zohar (1978) ve Gideon 
Toury’nin (1980) çalışmalarıyla gelişme gösteren çoğul dizge kuramına dayanır. 
Toury, çoğul dizge içerisinde çevrilecek eserlerin seçimine, çevirmen kararlarına yön 
veren kültürel ve toplumsal normlara dikkat çeker. Yazın çevirisinde yazınsal 
koşullardan çok yazın dışı ve ideolojik unsurların ön plana çıkarılması eleştirel 
yönelime geçişte önemli bir aşama olmuştur. Even-Zohar yazını birbiriyle etkileşim 
halinde olan unsurların oluşturduğu bir ağ, bir çoğul dizge olarak görür. Yazınsal 
çoğul dizge içerisinde çeviri yazının merkez ve çevre konumlarda yer alma koşullarını 
tartışır. Çevirmen kararlarının söz konusu kültürün yazın alanındaki koşullara bağlı 
olduğu belirtilir. Bu yönelimle birlikte yazın çevirisi geniş bir kültürel ve toplumsal 
dizge içerisinde konumlandırılmış, çeviri yazının yazınsal çoğul dizge içerisindeki 
belirleyici rolü vurgulanmıştır.Özgün metin ile çeviri metin arasındaki tek yönlü 
ilişkinin ötesinde aynı özgün metnin farklı çevirileri, çeviri olmayan eserler, çeviri 
üzerine söylemler gibi farklı unsurlar arasındaki ilişkilerin açığa çıkarılması söz 
konusu olmuştur. Yazın çevirisi araştırmalarında kültürel alanın kanonlaşmış, merkezi 
konumdaki kısımları ile daha az prestijli çevresel alanları arasındaki etkileşime 
odaklanılmıştır. Çoğul dizge kuramında devingen kavramlar olarak yazın ve kültür 
güç mücadelesine sahne olan alanlar olarak görülür. Çeviri ise hiyerarşik bir yapının 
dengelerini değiştirmek üzere kullanılabilir. Yazın çevirisi araştırmalarında çevirinin 
tarihsel bir güç olarak etkisi inceleme konusu haline geldikçe betimleyici 
paradigmanın kapsamı genişler, açıklayıcılığı ve kabul edilirliği artar. Yazın 
çevirisinde günümüz eleştirel yönelimin de kaynağını oluşturan betimleyici dizgesel 
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yaklaşım üretim, alımlanma ve tarihsel etkinin incelenmesinde görgül bir yöntem 
benimser, erek odaklı bir şekilde çeviri normlarını ve çoğul dizgenin kavramlarını 
inceleme aracı olarak kullanır. Yalnızca tek tek çevrilerin betimlenmesi değil, daha 
geniş bir bütünce ile çeviri üzerine tarihsel söylemin incelenmesini de kapsar. Belli bir 
toplumun çeviriye ilişkin düşünce biçiminin tarihsel bağlam içerisinde 
çözümlenmesiyle toplumun dil, kimlik ve ötekiliğe ilişkin değişen değer ve inançları 
değerlendirilebilir (Hermans, 1999: 42-44). 

Even-Zohar (1978;1990) kültürel dinamiklere yön veren gücün farklı 
alanlarında çeviriyi konumlandırır. Yazın dizgesinin alanları arasındaki mücadelede 
çevirinin yenilikçi gücü ortaya çıkar. Çeviri yazının konumu değişkendir merkez ya da 
çevresel konumda bulunabilir; merkez konumdaysa etkin biçimde çoğul dizgenin 
merkezini biçimlendirir ve yenilikçi güçlerin bir parçası olarak yenilikçi bir işlev 
kazanır. Yazın tarihinde önemli dönüm noktalarına yön verebilir. Özgün eser ile çeviri 
eser, yazar ile çevirmen ayrımının kaybolduğu bu dönemlerde çeviriler yoluyla yeni 
yazınsal örnekler, yazın politikaları ortaya çıkabilir. Çevrilecek eserler ise çoğul 
dizgede egemen olan duruma göre seçilir  

Çoğul dizge yaklaşımında kurumların çeviri yazın gibi kültür dizgesi 
içerisindeki tüm unsurlar üzerindeki kısıtlama yapma ve kontrol etme rolü vurgulanır. 
Lefevere de dizge kavramını hem iç dinamikler açısından hem de kontrol 
mekanizmaları açısından ele alır. Lefevere’in yaklaşımı betimleyici dizgesel yaklaşım 
ve yazının manipülatif süreçlerine odaklanan araştırma yönelimi (Hermans, 1985) 
temelinde gelişmiştir. 1970’li yıllardan itibaren gelişen yazın çevirisi araştırmalarında 
yeni bir paradigma kurmayı, kuram ile uygulamalı araştırmayı bütünleştirmeyi 
amaçlayan bu araştırma yöneliminde yazın karmaşık devingen bir dizge olarak ele 
alınır. Yazın çevirisinde betimleyici, erek odaklı, işlevsel ve dizgesel bir yaklaşım 
benimsenir. Çeviriye yön veren norm ve kısıtlamalar, çeviri ile diğer metinsel süreçler 
arasındaki ilişki, çevirilerin söz konusu yazın içerisindeki ve farklı yazın dizgeleri 
arasındaki etkileşimdeki konumu açısından ele alınır (Hermans, 1985: 10-11). 

2. KÜLTÜREL DÖNÜŞ SONRASI YAZIN ÇEVİRİSİ YAKLAŞIMLARI 

Kültürel dönüş, çeviri araştırmalarında kuramsal ve yöntemsel bir dönüm 
noktası olarak özellikle Lefevere’in (1990, 1992) çalışmalarıyla başlayan yeni 
yönelimi ifade eder. Kültürel dönüş sonrası dönemde yazın çevirisi araştırmalarında 
kültür araştırmalarının, postmodern ve postyapısalcı düşüncenin etkileri görülmüş; 
çeviri güç ilişkilerine ve kültürel koşullara bağlı göreceli bir kavram olarak yeniden 
tanımlanmıştır. Çeviri, kültürel bir güç olarak yazınsal eserlerin manipülasyonunda 
çevirmenlerin ideolojik kararları, çevirinin erek kültürde kabul görmesini sağlayan 
egemen söylemler ve yeniden yazımlar yoluyla etkili olmaktadır. Bu çerçevede çeviri, 
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yazarların, eserlerin, kültürlerin, tarihin imge ve temsillerinin inşa edilme sürecinin en 
etkili biçimi olarak değerlendirilir. Çevirinin bir yeniden yazım biçimi olarak 
tanımlanması, kültürel dönüş olarak adlandırılan bu yeni yönelimin kavramsal 
düzlemdeki yansımalarından biri olmuştur.  

Tüm yeniden yazım türleri, amaçları ne olursa olsun, belirli bir ideolojiyi 
yansıtır, belli bir şekilde toplumda işlev görmesi için yazını manipüle eder. Bu 
çerçevede yeniden yazım, gücün hizmetinde kullanılan bir manipülasyondur, olumlu 
yönden ise yazın ve toplumun gelişimine yardımcı olabilir, yeni kavramlar, yazınsal 
türler ve araçlar sunabilir. Çeviri tarihinin bu bakış açısıyla araştırılması aynı zamanda 
yazınsal yenileşmenin, bir kültürün diğer kültür üzerindeki biçimlendirici gücünün de 
tarihini ortaya koyacaktır. Manipülasyon günümüzde tüm çeşitleriyle sürekli bir artış 
göstermekte ve çeviri ile örneklendirilen yazının manipülatif süreçlerinin incelenmesi 
günümüz koşullarına yönelik farkındalık kazanmamıza yardımcı olmaktadır 
(Lefevere-Bassnett,1990). Yazın çevirisi araştırmalarında gelişen bu yönelimde André 
Lefevere (1992), Susan Bassnett (1990), Theo Hermans (1985) gibi araştırmacılar 
güncel araştırmalarda etkili olan eleştirel ve kültürel akımı başlatmışlardır. Yazın 
çevirisi, yazının çeviri yoluyla manipülasyonu, çevirinin kültürleri ve yazını 
biçimlendirme rolü ve yeniden yazım kavramı bağlamında incelenmiştir.  

3. BİR YENİDEN YAZIM TÜRÜ OLARAK YAZIN ÇEVİRİSİ 

Lefevere’in (1992) yeniden yazım kavramını temel alan ve yazın çevirisine 
eleştirel bir anlayış getiren yaklaşımında yeniden yazım, kültürlerin ve yazının 
imgesini inşa eden ve onları temsil eden en önemli güçtür. Yeniden yazım çeviri, 
eleştiri, antoloji, uyarlama, tarih yazımı, kaynak kitaplar, yanmetinler, yeniden 
çeviriler ve bir eserin farklı basımları gibi çeşitli ürünleri kapsar. Tüm bu farklı 
yeniden yazım türleri içerisinde çeviri, ideolojik süreçlerin doğrudan incelenebileceği 
en etkili ve görünür tür olarak öne çıkar. Bir kültürün, yazının, yazarın belli bir 
kültürdeki konumunu ve işlevini belirleyen yeniden yazım türleri, hangi eserlerin 
hangi dönemlerde çevrileceğine, kabul göreceğine ve ne şekilde alımlanacağına da 
karar verir. Günümüzde okurların yabancı bir yazını ve kültürü tanımasında birincil 
araç çoğunlukla özgün eserler değil yeniden yazımlardır. Bu durumda yeniden yazım 
özgün eserin yerine geçer ve onun gibi işlev görür; özgün eserlerden çok yeniden 
yazımlar yoluyla yaratılan imgeler geniş okur kitlelerine ulaşır. 

Lefevere’in yeniden yazım yaklaşımında, çeviri ve çevirmene etki eden 
bağlamsal koşullar ile çeviri yoluyla düşünce ve söylemin temsil edilme biçiminin 
incelenmesinde yazınsal, dilsel ve metinsel unsurlarla ideoloji ve güç unsurlarının 
işleyiş biçimi birlikte ele alınır.Bu yaklaşımın dizgesel betimleyici bir temele sahip 
olması nedeniyle yazının ve çevirinin üretim ve alımlanma süreçleri kültür, toplum ve 
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tarih gibi daha geniş dizgeler içerisinde konumlandırılır.Yazınsal unsurların yanı sıra 
çevirinin kültürel ve toplumsal işlevleri, çeviriyi etkileyen ideolojik ve kurumsal 
kısıtlamalar da araştırılır. Lefevere’in (1985, 1992) üzerinde durduğu bu kısıtlamalar 
çeviriyi yazınsal dizge içerisindeki yeniden yazım süreçlerinden biri olarak ele aldığı 
yaklaşımında patronaj, poetika, söylem evreni ve dil olarak belirlenmiştir. İki temel 
kısıtlamadan biri olan patronaj kavramı yazının ideoloji ve güç ile ilgili olan yönünü, 
dönemin egemen ideolojisinin getirdiği kurumsal kısıtlamaları ifade eder. Patronaj 
yazınsal dizgeye dışarıdan etki eden bir kontrol faktörü ve yazım, okunma ve yeniden 
yazım süreçlerini belirleyen bir güçtür. Poetika ise belli bir dönemde söz konusu 
yazının genel görünümünü belirleyerek ona yön veren yazınsal dizge içerisindeki 
kısıtlamaları ve egemen estetik ilkeleri kapsar. Yazınsal araçların kullanımıyla sınırlı 
değil, yazının toplumsal işlevleriyle de ilgilidir. Bütün bu dizgesel işleyiş içerisinde 
çevirmenler, eleştirmenler ve akademisyenler de yeniden yazıma etki eden düzenleyici 
güçler olarak yeni roller kazanır. Çeviri etkinliğine yön veren kurumlar ve güç 
unsurları, çevrilecek eserlerin ve çevirmenlerin seçiminde, çevirmen kararlarında 
manipülasyon ve yeniden yazım yoluyla etkili olur. Bu yaklaşımla birlikte özgün 
metnin kültürel, ideolojik ve söylemsel özelliklerinin erek kültüre nasıl aktarıldığı, 
çeviri metnin oluşturulmasında hangi perspektifle nasıl bir temsil ve imge oluşturma 
sürecinin işlediği, çevirmenin tüm kısıtlamalar içerisinde nasıl bir yaklaşım 
benimsediği inceleme konusu haline gelmiştir. “Kim, hangi sebeple, hangi koşullar 
altında, hangi alıcı kitle için yeniden yazımı gerçekleştirmiştir? Neden belirli yazar ve 
eserler çevrilmiştir? Çeviriyi kim ya da hangi kurum gerçekleştirmiştir? Yabancı bir 
kültürün imgesi ne ölçüde çevirilere bağlıdır? Çevirilerde hangi stratejiler tercih 
edilmiş, kaynak kültürün prestiji bu kararlarda etkili olmuş mudur? Çevirilerin 
egemen poetika ve ideolojiden aldığı etkiler nelerdir? Çevirinin arkasındaki gündemin 
çevirmenlere olan etkisi nedir? Belirli bir çevirinin bir kültürde nasıl işlev göreceği 
öngörülebilir mi?” gibi sorular yazın çevirisi araştırmalarına yeni bir yönelim sunarak 
eleştirel bir yaklaşım kazandırmıştır. Yeniden yazım sürecinin nasıl işlediği, ne tür 
yeniden yazımlar ya da çevirilerin üretildiği, çevirinin arka planındaki gelişmelerin ve 
çevirmenlerin benimsedikleri yöntemlerin eleştirel bir şekilde incelenmesiyle 
belirlenebilir. Yeniden yazım türleri arasında kesin sınırların olmaması nedeniyle 
çeviriler ile diğer yeniden yazım türlerinin birlikte incelenmesi kaynak kültürün 
temsilinde çevirinin konumu açısından önemli bulgular sağlayacaktır. Yeniden yazım 
yazınsal eserlerin belli bir perspektifle oluşturulmuş imgesini üretirken her yeniden 
yazım gerçekliğin kısmi bir temsilini sunar. Yeniden yazım yaklaşımının çeviri 
araştırmalarındaki eleştirel yönelimin başlangıcını oluşturması büyük ölçüde 
postmodern ve postyapısalcı eleştirinin izlerinin görülebileceği ve alanın temel 
varsayımlarını sorgulayıcı bu düşünceden kaynaklanmaktadır.  
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4. YENİDEN YAZIM KAVRAMI BAĞLAMINDA YAZIN ÇEVİRİSİ 
ARAŞTIRMALARINDA ELEŞTİREL YÖNELİMLER 

Çeviri araştırmalarında 1990’lı yıllarda Bassnett ve Lefevere’in çalışmalarıyla 
başlayan kültürel dönüş, yazın çevirisinin kültürel ve ideolojik yönüne odaklanan 
eleştirel betimleyici yaklaşıma geçiş sürecinde önemli bir kırılmayı meydana 
getirmiştir. Postyapısalcı düşünce ve Batı eleştirisi bağlamında çeviriyi kültürlerin, 
kimliklerin ve söylemlerin temsilinde merkezi bir kavram olarak değerlendiren 
yönelimin de çıkış noktasıdır. Çeviriyi yeniden yazım, yeniden çeviri, yanmetinler, 
sansür, etik, çevirmenin görünürlüğü, ideoloji, manipülasyon gibi kavramlar ile 
feminist çeviri ve sömürgecilik sonrası çeviri anlayışı bağlamında inceleyen 
araştırmalar ortaya çıkmıştır. Çeviri araştırmalarının geleneksel varsayımları 
sorgulanmış, çeviri kültürü ve yazını biçimlendiren bir güç ve bir yeniden yazım 
olarak yeniden ele alınmıştır. Kültürel dönüş, günümüz çeviri anlayışını belirleyen ve 
eleştirel çeviri yaklaşımlarının doğmasına öncülük eden en önemli gelişme olarak 
değerlendirilebilir. Kültürlerarası asimetrik güç dengeleri, çeviriye etki eden ideolojik 
unsurlar, çeviri ve çevirmenin dili, yazını, kültürü ve toplumu biçimlendirme gücü ve 
çevirinin farklı dönemlerde kazandığı yeni anlamlar yazın çevirisi araştırmalarındaki 
eleştirel yönelimin odaklandığı noktalardır. Lefevere’in yeniden yazım kavramı ile 
birlikte özellikle sömürgecilik sonrası ve feminist çeviri yaklaşımlarında çevirinin 
tanımının ve çeviri araştırmalarının temel varsayımlarının yeniden gözden geçirilmesi 
düşüncesi ortaya çıkmıştır (Bassnett - Trivedi, 1999). Sömürgecilik sonrası çerçevede 
Batılı olmayan kültürlerin yazın ürünlerinin çevirisinde hangi manipülatif süreçlerin 
işlediği patronaj ve güç kavramları üzerinden irdelenmiştir (Tymoczko, 2007). 
Çevirinin bir yeniden yazım türü olarak tanımlanmasıyla yazınsal eserlerin üretimi, 
alımlanması, çevirisi, kaynak kültürün temsil edilmesi aşamalarına eleştirel bir 
perspektif kazandırılmıştır. Yeniden yazım, kültürel dönüşle başlayan süreçte çeviri 
araştırmalarındaki eleştirel akımın temel kavramlarından biri haline gelmiştir.  

Feminist çeviri yaklaşımlarında söylemin çevirmen kararları yoluyla ifade 
edilmesi ve görünür çevirmen kimliğinin oluşmasında feminist yeniden yazımlar ve 
yeniden çeviriler söz konusu olmuştur (Simon, 1996; Chamberlain, 2012). Çeviri 
tarihinde kadın çevirmenlerin rolünü ön plana çıkaran araştırmalar ve yeniden çeviriler 
yoluyla çeviri tarihini yeniden yazma girişimleri olmuştur (von Flotow, 2009). Çeviri 
tarihinin toplumsal cinsiyet bağlamında yeniden yazımı üzerine odaklanan yaklaşımlar 
çeviriyi bir yeniden yazım ve kültürel temsil süreci olarak değerlendirmiştir.   

Postmodern, sömürgecilik sonrası ve küreselleşen dünyada kültürlerarası 
asimetrilerin daha kapsamlı bir anlayışla incelenmesi için çeviri etkinliğinde söz 
konusu olan kültürlerarası farklılıkların çeviri kuramlarına da yansıtılmasının 
gerekliliği vurgulanmıştır (Hermans, 2014). Tymoczko (2014) Batılı çeviri kuram ve 
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kavramlarının, çeviri ve çevirmene yönelik tanımlama ve sınıflandırmaların bu 
bağlamda yeniden ele alınmasının; Batılı olmayan kültürlerin çeviri tarihinin ve 
düşünsel birikiminin çözümlenerek kuramsallaştırılmasının gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Batılı kültürel bağlamlardan çıkan kısıtlı varsayımların sorgulanması ile 
çeviriye ilişkin yaklaşım ve kavramların da yeniden yazımı söz konusu olmuştur. 
Lefevere (1985, 1992) tarafından öne sürülen yeniden yazım kuramı bu aşamada 
dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir (Tymoczko, 2014: 21). 

Çevirinin yazınsal dizgenin biçimlendirilmesindeki rolü ve çevirmenin güç 
ilişkileri içerisindeki konumunu ele alan tartışmalar yeniden yazım kavramı üzerinden 
farklı boyutlara taşınmıştır. Postyapısalcı ve postmodern düşünceyi benimseyen kültür 
araştırmaları temelli çözümlemelerle yeni eleştirel bir yaklaşımın doğmasını sağlayan 
Simon (1996), Niranjana (1992), Spivak (1993) gibi araştırmacılar çeviriyi toplumsal 
cinsiyet açısından ve sömürgecilik sonrası çerçevede ele almıştır. Venuti (1995) ise 
çevirmenin görünürlüğü konusunda Batılı çeviri geleneğine ve akıcı çeviri anlayışına 
eleştirel bir yaklaşım benimsemiştir. 

Kültürel dönüşle birlikte çeviri yalnızca kültürlerarası bir aktarım olarak değil, 
yeni kültürlerin oluştuğu ortamlar olarak görülmüş; bunun da ötesinde kültürler çeviri 
etkinliklerinin sonucu olarak değerlendirilmiştir. Özellikle sömürgecilik sonrası 
bağlamda çeviriye bağlı olan kültürler ve çeviri olarak kültür kavramı ortaya çıkmıştır. 
Antropolojik çeviri yaklaşımı olarak da adlandırılan bu yönelim kültürel dönüşün bir 
başka yansımasıdır (Wolf, 2002; Bachmann-Medick,1997). Kültürel çeviri, bir temsil 
biçimi ve yazın çevirisi uygulaması olmasının yanı sıra kültürlerarası ideolojik 
etkileşimde çevirilerin etkisine odaklanan yeni bir perspektifi de ifade eder (Sturge, 
2009). Kültür, metin gibi yazılan, okunan, yorumlanan ve çevrilen bir kavram haline 
geldiği için yeniden yazım kavramı da kültürlerin çevirisi ve yeniden yazımı 
bağlamında değerlendirilebilir. Yeniden yazım, söylemin yorum ve eleştiri gibi 
yanmetinler yoluyla yeniden yazıldığı, kısıtlanarak kontrol altına alındığı durumlarda 
kendini gösterir. Böylece yeniden yazım güç ilişkilerinin etkin olduğu metinlerarası 
bir süreç haline gelir; kültürel çeviri sürecinde de metinlerarasılık ilişkisini kurar. 
Çevirmenler, editörler, işverenler ve yeniden yazım sürecini yönlendiren tüm özneler 
etkilidir. Kültürel çeviride ve yeniden yazımda otoritenin metinlerarasılık ve söylem 
yoluyla kullanılması söz konusudur (Carbonell Cortés, 2014). 

Yazın çevirisinde sansür konusu yeniden yazım kavramının yansımalarının 
görüleceği başka bir alandır. Sansür belli bir kültür ve toplum dizgesinde egemen olan 
söylemlerden biri ve manipülatif bir yeniden yazım biçimi olarak değerlendirilir. 
Çevrilecek eserlerin seçimi, belli bir kültürün temsil edilme sürecindeki sansürler ve 
alımlama sürecine etkileri bu bağlamda incelenir (Billiani, 2007). Dilsel unsurlar ile 
kültürel, ideolojik ve ekonomik metin dışı söylemler arasındaki ilişki araştırılır.  
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Yeniden yazım, söylemleri, imgeleri, kültürleri dönüştüren devingen bir 
süreçtir. Bir yeniden yazım türü olarak yazın çevirisi çeviri tarihi yazımı, çevirilerin 
yayımlanma süreci gibi tüm yeniden yazım türleriyle birlikte değerlendirildiğinde 
güncel kültürel tartışmalarda kapsamlı bir çözümleme olanağı sunmaktadır. Yeniden 
yazım kavramı bağlamında yazın çevirisi araştırmalarında etkili olan eleştirel 
yaklaşımdaki kültürel ve ideolojik tartışmalarda çevirinin farklı bağlamlarda yeni 
anlamlar kazandığı görülmektedir. Bu eleştirel yaklaşım, çeviri ve çevirmenin yazının 
manipülatif süreçlerinde ve kültürlerin temsilinde kazandığı işleve eleştirel bir bakış 
açısı sunmuştur. Böylece çeviri ve çevirmenin rolünün, çeviri tarihinin, kültürlerin 
imgelerinin ve çeviri kuramlarının yeniden yazımı söz konusu olmuştur. Bunun yanı 
sıra özgün eser - çeviri eser, yazar - çevirmen, Batılı - Batılı olmayan kültür gibi diller 
ve kültürlerarası asimetrileri pekiştiren ikili karşıtlıklar eleştirel bir perspektifle 
değerlendirilmiştir. Yeniden yazım, çevirinin günümüz koşullarında ürettiği farklı 
temsillerin incelenmesinde başvurulan belirleyici bir kavram olmanın yanı sıra, 
postmodern çağ ya da manipülasyon çağı gibi çeşitli şekillerde adlandırılan bu dönemi 
en iyi betimleyen kavramlardan da biridir. Özgün olanın ve nesnel bilgi düşüncesinin 
yerini yorumların, imgelerin ve kısmi temsillerin aldığı günümüzde özellikle yazın 
çevirisi en etkili ve görünür yeniden yazım türü olarak ön plana çıkmaktadır.  
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ÖZET 

Orta çağ’ın karanlığında Rönesans’a geçişte Thomas More’un ortaya çıkardığı ütopya kavramı 
var olmayan ama ideal/mükemmel olan bir uzam, geleceğe dair daha iyinin umudunu 
taşımaktadır. Bununla beraber her ütopyan yapı kendi içinde karşıtını barındırmaktadır. Bu 
bağlamda daha iyiye erişmenin araçlarından olan akıl, bilim ve teknolojinin 20. yy. daiki 
Dünya savaşına neden olması ve kitle imha silahlarının yapımı için kullanılması modernite 
krizine neden olmuştur. Bu kriz edebiyatta ütopyanın içinde çıkan idealin yerini şiddet, baskı 
ve totaliter düzenin aldığı distopyan uzamları yaratmıştır. Bir toplumun mükemmel/ideal 
durumunu koruması için statik hale gelmesi gerekmekte bu da toplumları totalitizme 
götürmektedir. Bu türün edebiyat eserleri bağlamında en önemli işlevleri yazıldığı topluma 
karşı bir eleştiri ve geleceğe dair bir uyarı içermesidir. İşte bu çalışmada yazıldığı zamana göre 
gelecek kurgusu içeren suç ve şiddetin en yüksek boyutta olduğu distopyan bir uzamda, suçu 
önlemek için insanların özgür iradelerini kontrol altına almaya varan yöntemleriyle 
totalitarizme doğru yönelmiş bir devlet yapısında yazılmış olan, Anthony Burgess’in Otomatik 
Portakal eseri ve Stanley Kubrick’in yönetmenliğinde çekilen aynı adlı film, iki farklı sanat 
dalının eseri işlemesi ve ana tema olan ütopyan/distopyan öğelerin belirlenmesi bağlamında 
göstergelerarası bir incelemeye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bireysellik, Ütopya/Distopya, Göstergelerarasılık, Otomatik Portakal, 
Totalitarizm  

EXAMINATION OF THE INTERSEMIOTIC RELATION BETWEEN 
ANTHONY BURGESS’S LITERARY AND STANLEY KUBRICK'S VISUAL 

PERSPECTIVE OF A CLOCKWORK ORANGE:MECHANIZATION OF 
HUMANITY 

ABSTRACT 

While darkness of the Middle Ages was transition to the Renaissance concept of utopia 
revealed by Thomas More imagined the place not exist but it’s ideal/perfect and carries the 
hope for a better future. However, each utopia contains its opposite within. So, in the 20th 
century means to accomplish better things like intelligence, science and technology led to two 
World War and is used for the manufacture of weapons of mass destruction and resulted to the 
crisis of modernity. This crisis created dystopian places in literature where they came within 
utopia and replace the concept of ideal/perfect to violence, pressure and the totalitarian system. 
If a society wants to protect its perfection, it must become unchanging which is led totalitarian 
system. The most important functions of this kind in literature are a critique for the society 
which is written and a warning for the future. In this study, Anthony Burgess's A Clockwork 
Orange and its movie adaptation directed by Stanley Kubrick, which is fiction for a future take 
place in dystopian place contain great deal of crime and violence its government plan for 
preventing crime on the way up to taking citizens free will on their hand and moving toward to 
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totalitarianism, will examine in the context of intersemiotic for determinate how two different 
art forms approach this work of art and its main themes utopia/dystopia. 

Keywords: Individualism, Utopia/Dystopia, Intersemiotic, A Clockwork Orange, 
Totalitarianism 

GİRİŞ 

Toplum kavramı ortaya çıktığından beri insanlar bu yapıyı kendileri açısından 
daha yaşanılabilir diğer bir değişle ideal hale getirmek için uğraş vermeye 
başlamışlardır. Bu durum Thomas  More’un ortaya çıkarttığı ütopya kavramıyla hayat 
bulmuştur. Krishan Kumar’a göre, “Ütopya hem hiçbir yerdir (outopia) hem de iyi bir 
yerdir (eutopia). Mümkün olmayan, ancak insanın bulunmak için heves ettiği bir 
dünyada yaşamak: Ütopyanın kelime anlamıyla özü budur” (Kumar 2005: 9).Ütopya 
olgusu bu bağlamda daha iyiye dair bir hayali temsil etmektedir. Ancak Karl Popper 
“ütopyacılık her durumda gerçekleşmesi imkânsız olan, gerçekleştirilmeye teşebbüs 
edildiğinde baskı ve şiddetle ya da totalitarizmle sonuçlanan bir düşünme biçimidir” 
(Çörekçioğlu 2015, 33) düşüncesini öne sürmektedir. “Ütopya kavramının, bazen 
karşısında yer alan bazen iç içe geçtiği kakotopya (cacotopia), distopya (dystopia) ve 
karşı-ütopya (anti-utopia) kavramlarıyla yakın bağı vardır” (Omay 2009: 5). Bunun 
nedeni her ütopyanın karşıtını içinde barındırmasıdır. “Distopya, (anti-ütopya) 
çoğunlukla ütopik bir toplum anlayışının anti-tezini tanımlamak için kullanılır. 
Distopik bir toplum otoriter/totaliter bir devlet modeli, ya da benzer bir başka baskıcı 
sistem altında karakterize edilir” (Müftüoğlu-Özbay 2015: 180). 

Ütopya ile distopya ilişkisini Kumar, “Karşı ütopya malzemesini ütopyadan alır 
ve onu ütopyanın olumlanmasını reddeden bir tavırla yeniden kurar (…) 
Distopyacılar, genellikle tutku, eşitlik, bilim ve akla inanmaktadır ancak onları 
öfkelendiren, tüm bu ilkelerin kullanım biçimleridir; demokrasinin despotizmi, bilimin 
barbarlığı ve aklın da akıl dışılığı üretmiş olmasıdır” (Müftüoğlu-Özbay 2015: 180-
181) cümleleriyle açıklamaktadır. “Zira distopya eserleri ütopya eserlerinde ortaya 
konan toplum tasarımlarına doğrudan bir karşı çıkıştan ziyade kendileri birer 
“karanlık gelecek kurgusu” niteliğindedirler” (Vural 2011: 17). 

YÖNTEM 

Yazınsal bir eserin sinema uyarlamasıyla ilişkisinin ele alınacağı bu çalışma 
göstergelerarası ilişkiler alanına girmektedir. Kubilay Aktulum’a göre, 

“(…) göstergelerarasılık iki farklı gösterge dizgesi arasındaki (örneğin yazının 
resimle, resmin müzikle vb.) alışveriş işlemini, değişik gösterge dizgelerine ait 
yapıtlar arasındaki açık ya da kapalı ilişkileri belirtir. Bu ilişkiler iki biçimde 
gerçekleşir: Birincisi, sözsel bir sanat sözsel-olmayan bir sanatı söze dökerek 
kendi içerisine alır. İkincisi, sözsel-olmayan bir sanat açıkça sözsel olan bir 
sanata gönderme yapar” (Aktulum 2011: 17). 
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Bu çalışmada ortaya çıkan ilişki türü Aktulum’un tanımladığı yazınsal olanın 
sinemaya aktarılma durumudur.  

“(…) Yazın ve sinema arasındaki ilişkiler üzerinde sıklıkla durulmaktadır. 
Gerçekten de konusunu yazından alan film sayısı oldukça fazladır. Burada sözsel 
olan, görsel olanla göstergelerarası bir ilişki içerisine sokulur (…) Film 
böylelikle anlatısalın alanına sokulur. Seyirci böyle bir işlemin ardından yazma 
zevkini ele veren bir etkinlik değil sevdiği, beğendiği bir kurguyu yeniden, 
derinlemesine işlenmiş bir biçimde karşısında bulur” (Aktulum 2011: 22). 

Tüm bu bilgelerin ışığında Anthony Burgess’in “Otomatik Portakal” romanı ve 
Stanley Kubrick yönetmenliğinde çekilen aynı adlı film içlerinde yer alan 
ütopik/distopik olguların ortaya çıkartılması bağlamında göstergelerarası düzlemde 
incelenecektir. 

UYGULAMA 

Eser başkarakter ve anlatıcı Alex’in çetesiyle her türlü insana sadece zevk 
amaçlı şiddet uyguladığının anlatılmasıyla başlar. Çetenin o geçe için mağdurları; 
Alex’in kitaplarla görünce şaşırdığı sonrasında kitaplarını parçaladığı bir vatandaş, ay 
seyahatleri yapılmasına karşın ahlak ve düzenin bozulduğundan yakınan bir evsiz ve 
evlerine zorla girdikleri bir yazarla eşidir. Aya seyahat vurgusu eserin gelecek 
kurgusunu göstermektedir. Bu bağlamda gelecek kurgusu içeren mekân başlangıç 
durumunda, ileri teknolojiye sahip ancak okuma oranı düşük, şiddet ve çeteleşmenin 
oldukça yüksek olduğu bu bağlamda post-modernite krizi yaşanan distopyan bir 
yapıdadır. “Distopya anlatıları, tipik olarak, yolculuk veya ziyaret ile değil doğrudan 
korkunç bir yeni dünya ile başlar” (Çörekçioğlu 2015: 88). Bu sosyal yapı eserin 
distopya metin bağlamında içinde yazıldığı toplumun geleceğine karşı bir uyarı ve 
yönelttiği bir eleştiridir. “Distopik romanların zaman, mekân ve sosyal çevresi çoğu 
zaman kurgusal olsa da romanın düşünsel kodlarının yaşanan gerçekliğe göndermeler 
yapan bir görüşe dayanması sebebiyle bu türün örnekleri gerçek sosyal yapılar ve 
değişkenler üzerinden ileriye dönük (futuristic) bir kestirimi ifade etmektedir” 
(Çelik2015: 67).  

Alex, zorla girdiği evde şiddet uyguladıkları yazarın parçaladığı kâğıtlarını 
otomatik portakal başlıklı bir esere ait olduğunu görür.  Eserin içeriği insanı sınırlayan 
onu makineleştiren her türlü koşulu reddeden bir yapıdadır. Sinema versiyonu çetenin 
şiddetini görselleştirmektedir. Evsiz vatandaş, yazar ve eşine tecavüze kadar uzanan 
şiddet klasik müzikle desteklenen sahnelerle izleyiciye sunulmaktadır. Bu birbirine zıt 
öğeler Alex’in klasik müzik özellikle Beethoven’a olan tutkusu ve içindeki şiddet 
zıtlığıyla örtüşür. “Alex (MalcolmMcDowell) şiddet, kavga, uyuşturucu ve Beethoven 
müziği için yaşar” (Roloff-Seeblen 1995: 330). Alex’in sabaha karşı geldiği evindeki 
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odasında klasik müzik zevki sahip olduğu plaklar üzerinden vurgulanmaktadır. 
“Bireysel şiddetle toplumsal şiddeti karşılaştıran ve toplumsal şiddetin daha da 
ürkütücü olduğunu vurgulayan Kubrick, görselliği desteklemek için yine Rossini, 
Korsakov, Purcell gibi klasik bestecilerin müziğinden yararlanır” (Teksoy2005: 
1011). Film görsel olarak mekânları işlerken çarpıcı mimarı kullanarak kendi tarzını 
yaratmaktadır.  

Ertesi sabah, Alex evine gelen danışman hocasıyla konuşurken bireysellik 
hakkındaki, 

“Madem kimileri iyi insan olmayı seçiyor, madem bundan haz alıyorlar, onlara 
hayatta karışmam, kimse de bana karışmasın. Ama bana karışıyorlardı. Üstelik 
kötülük bireye özgüdür, sizlere, bana ve tek tabancalığımıza özgüdür ve bizleri 
yaratan bizim Tanrı’dır, hem de gururla ve keyifle yaratmıştır. Ama birey 
olmayan şeyler kötülüğe katlanamazlar, yani devlet ve yargıçlar ve okullar 
kötülüğe izin veremezler çünkü bireylere izin veremezler. Hem modern tarihimiz, 
bu büyük makinelerle savaşan cesur, küçük bireylerin öyküsü değil midir 
kardeşlerim? Bu konuda ciddiyim kardeşlerim. Ama yaptıklarımı sevdiğim için 
yapıyorum” (Burgess 2016: 35-36). 

düşünceleriyle herhangi bir devletin bireyselliğe izin vermesinin kendi çıkarları 
için mümkün olmayacağını vurgulamaktadır. Alex için yasal kurumlar makinelerdir. 
Bu bağlamda onların kurulu düzenin bozulmaması için çalıştığı belirtilmektedir. 
“Distopya, devlet tarafından nesneleştirilmek istenen vatandaşın otoriter devletin 
baskısına başkaldırısı ve nesne olmaya direnişidir” (Cengiz 2015: 50). Bu 
bağlamdaAlex’in yaşadığı uzam bireyselliğin baskılandığının totalitarizme giden bir 
yapıdadır. “Totalitarizm, toplumu bir bütün olarak ele alan, bir bütün olarak 
dönüştürmek isteyen ve tam bir kontrol sistemi ile toplumu sürekli düzenleyen devlet, 
ideoloji, siyasal parti ve liderlik olgularının bütünlüğü için kullanılır. Totalitarizmin 
en önemli özelliği toplumun, siyasal olarak total kontrolünün sağlanmasıdır” 
(Müftüoğlu-Özbay 2015: 181). Bu bağlamda konumunu korumak için kendi çetesine 
dahi şiddet uygulayan Alex, makro düzlemde totalitarizm temsil eder.  

O gece, Alex soygun amaçlı girdiği evde bir kadını öldürür ve çetesinin ihaneti 
sebebiyle polis tarafından yakalanır. Bu eserin birinci bölümünün sonunu oluşturur. 
Sinema versiyonunda evde yaşanan, kavga sanatsal cinsellik ve klasik müziğin 
çarpışması bağlamında kurgulanır. Alex bölümün sonunda henüz 15 yaşında olduğunu 
söyler. 

Eserin ikinci bölümü Alex’in 14 yıl hapis cezasına mahkûm olmasıyla ve 
cezaevine gidişiyle başlar. Bu Alex bağlamında mekânsal bir değişim ve ütopyan bir 
unsurdur. Bu uzamda mahkûmların isim değil numaraları vardır. “Alex değil de 
6655321’dim” (Burgess 2016: 67) cümlesi bunu gösterir. Bu uygulama kurumda 
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bireyselliğin yok sayıldığını göstermektedir. Görsel açıdan bu bölüm anlatı da 
bulunmaya gardiyanlarla hapishaneye getiriliş ve eşya teslimi sahneleriyle 
başlamaktadır.  

Alex ayinlerinde klasik müzik çaldığı hapishane papazına söylentileri çıkan 
kötü insanları iyi yapan tekniği sorar. Papaz tekniğin bu hapishanede kullanılmadığını 
ve çekincesini belirtir. Ona göre, “İyilik içten gelir 6655321. İyilik seçilen bir şeydir. 
İnsan seçemediğinde insanlıktan çıkar” (Burgess 2016: 74). Bu bağlamda özgür irade 
eylemleri insani kılar bunun kısıtlanması bir şey yapmaya programlanmaktır. “Anti-
ütopya teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin insan hayatı için kâbus olacağını, insanları 
yalnızlaştırdığını, robotlaştırıldığını, kalıplar içerisine sokacağını da öngörür” 
(Küçükçoskun 2006: 19).Buna rağmen Alex hapisten kurtulmak için mekâna 
ziyaretinde içişleri bakanının dikkatini çekerek deneye gönüllü olur. 

Gönderildiği tedavi merkezinde Alex’e bir oda verilir ve bazı filmler izleyeceği 
söylenir. Ona verilecek Ludovico maddesi onu koşullu hale getirecek ve doktorlara 
göre iki hafta içerisinde serbest kalacaktır. Daha ilk seansta gösterilen filmlerdeki 
şiddet Alex için bir işkence haline gelir. Şiddetten rahatsızlık duymaya başlar. Film 
versiyonu Alex’in yaşadığı dehşeti izleyiciye aktarmaktadır. Alex’e vücudunun şiddeti 
öğrendiği söylenir, bu kendi uyguladığı şiddete karşı da bir farkındalık oluşturur. 
Seanslar sırasında kullanılan klasik müziğe karşı da koşullanma geliştirir. Anti-
kahraman Alex distopyan yapıda kendine karşı eleştirel mesafe kazanma durumuna 
geçer. “(…) Bilim kurguda olduğu kadar ütopyada da yabancılaştırma zihinde 
önceden oluşturulan bilinçli bir tasarımın, mevcut duruma alternatif bir hipotezin 
metne aktarılmasıyla gerçekleşir. Bu hipotez yazarın içinde yaşadığı haliyle dünyaya 
yabancılaşmasını ve ona mesafe kazanmasını sağlayan şeydir” (Çörekçioğlu 2015: 
80). Tedavi sonunda koşullanmanın kanıtlanması için tertiplenen gösteride Alex’in 
şiddet eğiliminin baskılandığı sahnede şiddet görmesine rağmen tepkisiz durumda 
karşındaki kişinin ayağının altını dahi yalamasıyla gösterilir. Bunun yanında Alex’in 
cinsel istekleri de bastırılmıştır. Gösteri sırasında hapishane papazı, “‘Aslında seçme 
şansı yok, değil mi?’” (Burgess 2016: 111) sorusuyla Alex’in makineye dönüştüğünü 
vurgulamaktadır. İkinci bölüm Alex’in sosyal hayata bu programlanmış haliyle 
salınmasıyla sona erer. 

Anlatının üçüncü bölümü Alex’in geri döndüğü uzamda bir gazete hükümetin 
yeniden seçilme politikası olarak baskı ve şiddet ile suçu azaltıldığını ona 
yapılanlarında bunun önemli bir parçası olduğunu görür.  

“Aldığım gazete, devletin gazetesi gibiydi, çünkü ön sayfadaki tek haber, 
yaklaşan genel seçimlerde, ki iki üç hafta kalmıştı galiba, herkesin şimdiki 
hükümete oy vermesi gerektiğiydi. Hükümetin son bir sene içinde yaptıkları 
acayip övülüyordu kardeşlerim, artan ihracattan ve cidden dehşet dış 
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politikadan ve sosyal hizmetlerin düzelmesinden filan, bir sürü bok püsürden 
bahsediliyordu. Ama hükümetin en çok övündüğü şey, son altı ayda sokakları, 
bütün huzuru ve gece yürüyüşlerini seven insanlar için daha güvenli bir hale 
getirmeleriydi, polislerin maaşları artırılmıştı ve artık genç serserilere ve 
sapıklara ve hırsızlara ve bok püsüre daha sert davranıyorlardı” (Burgess 2016: 
116). 

Evine döndüğünde odasının kiralandığını ve eşyalarına polis tarafından el 
konulduğunu öğrenir. Görsel bağlamda üçüncü bölüm Alex’in evine gelişiyle 
başlamaktadır. Alex’in kiracı Joe’ya şiddet uygulama isteğinin baskılandığı 
gösterilmektedir. 

Evinden ayrılan Alex duygu uyandıran hiçbir müzik dinleyemediğini fark eder, 
bu bağlamda çektiği acıyı intiharla indirmek ister ancak buna da engel konuştur. “İşte 
buydu, yapılması gereken bariz şeyin bu olduğunu çakozlamıştım, ama nasıl yaparım 
bilmiyordum, daha önce hiç düşünmemiştim ki ey kardeşlerim. Küçük çantamda 
boğazkesen usturam vardı, ama kendimi haşırt diye kestiğimi ve kıpkırmızı kanımın 
aktığını hayal edince anında felaket hastalandım” (Burgess 2016: 124-125). İntihar 
yolu bulmak için kütüphaneye giden Alex burada eserin başında kitaplarını parçaladığı 
kişiyle karşılaşır ve feci şekilde dayak yer. Sinema versiyonunda ise şiddeti evsiz 
vatandaşlardan görür. Bir süre sonra gelen polis ise onun eski çete arkadaşlarıdır. Alex 
onlardan da şiddet görür. Görsel olarak bu sekans Alex’in başının bir yalağa sokulup 
çıkartılmasıyla gösterilir. Alex geçirdiği değişimlerden önce zanlıyken koşullanma 
sonrası mağdur hale gelmiştir. 

Alex kendini tecavüz ettiği karısı ölmüş olan Otomatik Portakal kitabının 
yazarının evinde bulur. Yazar’ın Alex’e söyledikleri yaşananları özetlemektedir. 
“‘Anladığım kadarıyla günah işlemişsin, ama cezan çok ağır olmuş. Seni insanlıktan 
çıkarmışlar. Artık seçme şansın yok’” (Burgess 2016: 137). Yazar totaliter hükümet 
yapısına karşı Alex’in durumunu kullanmayı amaçlar. Otomatik portakal kitabını 
bulan Alex kitabın başına gelen insanın doğal özünden çıkarak makineye dönüşme 
durumunu konu aldığını görür. Kitap içinde yazılmış olan bu eser insanları kalıplara 
sokan bir düzen eleştirisidir. Düzene karşı başkaldırı Bloch’un geleceğe dair umut 
ilkesinin distopya metinde kendine yer bulmasıdır. “(…) Ütopyacı umudun kökü 
esasen varlığın, dolayısıyla dünyanın tamamlanmamışlığında yatar” (Çörekçioğlu 
2015: 57). Önemli olan geleceğe dair inancın kaybedilmemesidir. Bu bağlamda Alex’e 
yardım etmeyi vaat eden yazar ve arkadaşları, hükümetin darbe alması için ona klasik 
müzik dinleterek intihar etmesine neden olur.  

Sinema versiyonu yazarı tekerlekli sandalyede gösterir ve yanına Julian 
karakterini verir. Alex’in zaafları öğrenilir ve bayıltılarak intihara sürüklenir. Görsel 
olarak dikkat çeken unsur yazarın yüzünün Beethoven’a benzerliğidir. 
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Alex kurtulur. Hükümet bozulan imajını geri kazanmak için Alex’e uygulanan 
koşullanmayı geri çevirir ve iç işleri bakanı aracılıyla ona iş teklif eder. Alex teklifi 
kabul ederek modernite kriziyle yalnızlaşan ve ben olgusunu sonuna kadar yaşayan bir 
anti-kahraman olduğunu son kez kanıtlar. 

Film adaptasyonu Alex ile bakanın konuşmasına odaklanır. Alex’in kameralar 
karşısında içişleri bakanıyla el sıkışması ve odasına getirilen plaktan Beethoven 
dinlemesiyle film sona erer. 

Tüm bilgiler ışığında incelenen distopya metni Mannheim’in 
kategorilendirmesine göre muhafazakâr ütopya modelline girmektedir. Eserde yer alan 
hükümet kendi egemenliği sürdürmek için yani statik olanı mümkün kılmak için her 
türlü yöntemi uygulamaktadır. Şiddet, baskı ve Alex’e uygulananlar bunun 
göstergelerdir. Onların karşısında ise bu uygulamaya karşı olan yazar ve parti üyeleri 
bulunmaktadır. Mannheim’ göre “Yalnızca muhalif tabakaların karşı hareketi ve bu 
hareketin mevcut olanı parçalama eğilimleri, âdeta dıştan gelerek muhafazakâr 
bilincin kendi varoluşuna hükmedişini problemli kılıp onu kendisi hakkında 
düşünmeye ve -özyönelim olarak ya da savunma aracı olarak olsun- bir karşı ütopya 
yaratmaya zorlamaktadır” (Mannheim 2002: 252).  Eserdeki hükümet bu bağlamda 
politika değişikliği yaparak Alex’i eski haline getirmek bağlamında kendi yapısını 
korumaya devam etmek adına her yolu izlemektedir. Bunun yanında yazar modern 
görüşün karşısında olduğunu eser içinde göstermektedir. Eserin başında ayyaş kanun 
ve düzenin yok olduğunu belirtir. Eser içinde yer alan gazeteler modern gençliği 
eleştirmekte bu hale gelmelerinde en büyük suçluyu ise dünya savaşlarını çıkartan 
yetişkinler olarak gösterilmektedir. Dahası karşıt görüşlü yazar, Alex için modern 
çağın kurbanı tanımlaması kullanmaktadır. Bu bulgular eserin modern olana karşı 
olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda “muhafazakâr ütopyalar mevcut durumu 
korumayı amaçlar ve bunun için geleceğe değil, geçmişe gönderme yaparlar. Bunun 
nedeni açıktır; çünkü muhafazakâr ütopyacı mantalite şeylerin mevcut düzenini 
olduğu haliyle korumak ister” (Çörekçioğlu 2015: 49). Bu bağlamda eserde hem 
distopya mekânın hükümeti düzeni korumak ister hem de eserin yazarı metin içine 
yerleştirdiği iletiler üzerinden kendi sosyo-kültürel düzeninde modernite eleştirisi 
yapar.  

SONUÇ 

Ütopyacılığa bir tepki olarak gelişen distopya, ütopyaların baskı ve totaliter 
düzene dönüşmüş gelecek kurgularıdır. Bu yapı içerisinde artık bilim, teknoloji, insan 
hakları gibi kavramlar gelişime değil düzene hizmet eder. Bu bağlamda bu çalışmada 
gelecek kurgusunda geçen Anthony Burgess’in Otomatik Portakal eseri ve onun film 
adaptasyonu içinde geçen ütopyan ve distopyan öğelerin belirlenmesi bağlamında 
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göstergelerarası boyutta ele alınmıştır. Başkarakter Alex’in anılarını anlatması ve 
içinde bulunan uzamın korkunçluğu distopyan olan öğelerinin başında gelmektedir. 
Eserin gelecek kurgusu olması hükümetinin uyguladığı kontrol politikaları distopyan 
mekânda totalitarizm giden bir düzen olduğunu göstermektedir. Anlatı Alex’in kendi 
özgürlüklerini geri kazanması amacıyla hükümete destek vermesiyle son bulur. Eser 
Mannheim’in Muhafazakâr ütopya kategorisi içinde yer almaktadır.  Bloch’un Umut 
öğesi eser içinde yazılan kitapla sağlanmaktadır. Bu bağlamda eser içinde çıktığı 
topluma hem bir uyarı hem de bir eleştiri getirerek distopya edebiyatının en önemli 
görevlerinden birini yerine getirmektedir.  

Eserin sinema adaptasyonu yönetmen Stanley Kubrick tarafından kendi tarzında 
hikâyenin ana metine sabit kalınarak ancak cinsellik ve sanatsal yapı öne çıkartılarak 
kurgulanmıştır. Yazılı bir eser görsel olana aktarılarak göstergelerarası bir ilişki ortaya 
çıkmıştır. Film şiddet sahnelerinde klasik müzik kullanımı bağlamında ana karakter 
Alex’in zihinsel dünyasını sanatlararası yapıyı kullanarak aktarmıştır. Kullanılan 
kostüm ve mekânların aykırılığı toplumun zedelenmiş yapısını bu bağlamda distopyan 
gelecek kurgusunun görselleştirmektedir. 
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ÖZET 

Mikhail M. Bakhtin (1895-1975), Rus edebiyat kuramcısı ve estetikçisidir. Bakhtin’in 
geliştirdiği edebiyat kuramı karnavalizasyon, belirsizlik ve çok seslilik kavramları üzerine 
biçimlenmiştir. Bakhtin, söz konusu kavramları geliştirirken, Dostoyevski’nin romanlarını 
incelemiş, Dostoyevski’nin romanlarındaki çok sesliliğe ve demokratik açılıma hayranlıkla 
bakmıştır. Bakhtin, Dostoyevski’yi çok sesli romanın yaratıcısı olarak kabul eder. Ona göre; 
Dostoyevski’nin romanlarının başlıca karakteristiği, bağımsız ve kaynaşmamış seslerin ve 
bilinçlerin çokluğu, tamamen meşru seslerin sahici bir çok sesliliğidir. Dostoyevski’nin 
romanlarına benzer özellikler, Türk edebiyatında Halit Ziya’nın romanlarında görülmektedir. 
Halit Ziya (1866-1945) Türk romanının öncü isimlerinden birisidir. Romanlarını II. 
Abdülhamit döneminde yazan Halit Ziya’nın en meşhur romanlarından birisi Aşk-ı Memnu 
başlıklı romanıdır. Halit Ziya’nın bu romanında birbirinden bağımsız pek çok ses karşımıza 
çıkar. Bir karakterin kendisi ve dünyası hakkında söyledikleri, genellikle yazarın sözü kadar 
ağırlıklıdır. Halit Ziya, eserlerinde olabildiğince bağımsız karakterler yaratmış, bu karakterleri 
hem yazarın, yani kendisinin sesiyle hem de diğer karakterlerin sesi ile birleştirmiştir. Böylece, 
Halit Ziya Türk edebiyatında çok sesli romanın öncüsü olmuştur. Bu bildiride önce Mikhail 
Bakhtin’in çok seslilik kavramı ve bu kavramın bileşenleri üzerinde kısaca durulacak, ardından 
Aşk-ı Memnu’daki çok sesliliğe ait özellikler analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bakhtin, karnaval, çok seslilik, Halit Ziya, Aşk-ı Memnu 

POLYPHONY IN AŞK-I MEMNU IN THE CONTEXT OF BAKHTIN’S 
CARNIVALIZATION THEORY 

ABSTRACT 

Mikhail M. Bakhtin (1895-1975), is a Russian literary critic and formalist. The literary theory 
carnivalization that Bakhtin developed is formed around the terms of ambiguity and 
polyphony. While he was developing the terms in question, Bakhtin analyzed the novels of 
Dostoyevsky and he looked at the polyphony and the democratic opening in his novels with 
admiration. Bakhtin accepts Dostoyevsky as the creator of the polyphonic novel. According to 
Bakhtin; main characteristic of Dostoyevsky’s novels is the multiplicity of the independent and 
unmerged voices and minds, genuine polyphony of the totally legitimate sounds. Similar 
features of Dostoyevsky’s novels are seen in Halit Ziya’s novels in Turkish literature. Halit 
Ziya (1866-1945) is one of the leading names in Turkish novel. One of the most famous novels 
of Halid Ziya who wrote his novels during the reign of Abdulhamid II is the novel titled Aşk-ı 
Memnu. In this novel of Halit Ziya we encounter many sounds independent from one another. 
What a character says about his world and himself is generally as strong as the words of the 
writer about him. Halit Ziya created independent characters as far as possible, he united these 
characters both the writer’s, his own, and the other characters’ voices. Thus, Halit Ziya became 
the father of the polyphonic novel. In this assertion, first we will shortly focus on the term 
“polyphony” and the compounds of this term, and then we will analyze the characteristics 
belonging to polyphony in Aşk-ı Memnu. 
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GİRİŞ 

Mikhail Mihailoviç Bakhtin’in geliştirmiş olduğu karnavallaşma teorisi, 
dialogism (diyaloji), polyglossia/polyphonisme (çok seslilik), heteroglossia (çok 
dillilik/farklı dillilik) ve chronotope (zaman-uzam) gibi temel kavramlardan oluşur. Bu 
kavramlardan çok seslilik (polyphonisme), Bakhtin tarafından Dostoyevski’nin 
romanları üzerinde incelenmiştir. Bakhtin, Dostoyevski’yi çoksesli romanın kurucusu 
olarak kabul eder. Bakhtin’in Dostoyevski’nin romanlarında tespit ettiği çok sesli 
unsurları incelediğimizde, benzer unsurların Türk romanının kurucu ve öncü 
isimlerinden Halit Ziya’nın Aşk-ı Memnu ve Mai ve Siyah başlıklı romanlarında da 
yer aldığı görülmüştür. Bu çalışmada ilk olarak Bakhtin’in 1929’da yayımladığı 
Dostoyevski Poetikasının Sorunları adlı eserinin Dostoyevski’nin Yapıtlarında Tür ve 
Olay Örgüsü Kompozisyonunun Karakteristikleri başlıklı bölümünden hareketle, 
karnavalın tipik özelliklerini belirleyeceğiz. Daha sonra karnaval kategorilerinden biri 
olan çok seslilik (polyphonisme) kavramına Dostoyevski’nin eserleri üzerinden 
değineceğiz. Son olarak, Halit Ziya'nın Aşk-ı Memnu başlıklı romanındaki çok sesli 
unsurların tespitini yapacağız. 

1. BAKHTIN’IN KARNAVALLAŞMA TEORİSİ 

Edebiyat teorilerindeki araştırmaları 1970’li yıllarda keşfedilen 
MikhailMihailoviçBakhtin’in çalışmaları geniş bir teorik ve siyasal sahada etkisini 
göstermiştir. Kültür tarihindeki çalışmaları onun biçimci, Marksist, Hristiyan-
hümanist, muhafazakâr, radikal gibi sıfatlarla tanınmasına yol açmıştır. Bununla 
beraber, edebiyat teorileri tarihinde Bakhtin, daha çok karnavalesk roman kuramının 
kurucusu olarak bilinmektedir. Bakhtin’in roman inceleme sahasında ortaya koyduğu 
terimler ve yöntemler çağdaş Batı dünyasında son kırk yılda edebiyat 
incelemeciliğinde önemli açılımlar sağlamıştır. (The Norton Anthology of Theory and 
Literary Criticism: 1186) 

Bakhtin, karnaval sorununu (tüm farklı şenlikler, eğlenceler, ritüeller ve 
karnavalesk biçimlerin toplamı anlamında) kültür tarihindeki en karmaşık ve en ilginç 
sorunlardan biri olarak görür. “Karnavalın kendisi edebi bir olgu değil, riüel tarzında 
‘bağdaştırmacı bir debdebeli gösteri’dir.” (Bakhtin 2014: 223)Bakhtin, ‘edebiyatın 
karnavallaşması’ kavramını şu şekilde açıklar: 

“Karnaval –kapsamlı ve karmaşık kitlesel eylemlerden tekil karnaval jestlerine 
kadar çeşitlilik arz eden- somut biçimde bedensel zevkler çağrıştıran sembolik 
biçimlerle örülmüş bir dil kullanır. Bu dil, farklılaşmış ve hatta (herhangi bir 
dilde olduğu gibi) eklemli bir tarzda, birleşik (ama karmaşık) bir karnavelesk 
dünya duygusuna anlatım kazandırdı, bu dünyanın biçimlerine sızdı. Bu dil, 
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eksiksiz ve yeterli hiçbir şekilde sözel bir dile, hatta bunu bir yana bırakalım bir 
soyut kavramlar diline tercüme edilemez ama somut olarak bedensel zevkler 
çağrıştıran doğası ile ortak bir yönü olan bir sanatsal imgeler diline belli ölçüde 
aktarılması söz konusu olabilir; yani, edebiyatın diline aktarılabilir. Karnavalın 
edebiyatın diline bu aktarımını, edebiyatın karnavallaşması olarak 
adlandırıyoruz.” (Bakhtin 2014: 223) 

Bakhtin’inkarnavallaşma teorisi; dialogism (diyaloji), 
polyglossia/polyphonisme (çok seslilik), heteroglossia (çok dillilik/farklı dillilik) ve 
chronotope (zaman-uzam) gibi edebiyata kazandırdığı kavramlardan oluşur. Bakhtin, 
Türkçe ’ye Dostoyevski Poetikası’nın Sorunları başlığı altında çevrilen çalışmasının, 
Dostoyevski’nin Çok Sesli Romanı ve Eleştiri Literatüründe Ele Alınış Tarzı adlı 
bölümünde, çok seslilik teriminin ilk defa eleştirmen Komarovich tarafından 
Dostoyevski’nin romanı ve bir müzik parçasının çok sesliliği arasında bir örnekseme 
yapmak için kullanıldığını söyler. Komarovich, roman türü gibi polifonik müziğin 
monolojik olduğunu ve bir bütün istem tarafından bireysel bir eylemin bütünlüğünü 
temsil ettiğini düşünürken, Bakhtin çok seslilikteki tüm seslerin özerk olduğunu ve 
sanatsal olayda toplandığını iddia etmektedir.Bakhtin, Dostoyevski’yi çok sesli 
romanın yaratıcısı olarak görür. Ona göre Dostoyevski’nin yaratmış olduğu bu yeni 
tür; yapıtı önceden belirlenmiş çerçevelere veya genellikle Avrupa romanının muhtelif 
türlerine uygulanan tarihsel-edebi şemalara uymaz.(Bakhtin 2014: 49) 

“Dostoyevski’nin yapıtlarında, sesi tıpkı alışıldık tipte bir romandaki yazarın 
sesi gibi kurulmuş bir kahraman ortaya çıkar. Bir karakterin kendisi ve dünyası 
hakkında söyledikleri, genellikle yazarın sözü kadar ağırlıklıdır; karakterin 
yalnızca karakteristiklerinden biri olarak nesnelleştirilmiş imgesine tabi 
olmadığı gibi, yazarın sesi için bir ‘sahibinin sesi’ işlevi de görmez. Yapıtın 
yapısı içinde olağanüstü bir bağımsızlığa sahiptir; adeta yazarın söyledikleriyle 
beraber tınlar ve özel bir şekilde hem yazarın sesiyle hem de diğer karakterlerin 
eksiksiz ve eşit ölçüde geçerli sesleriyle birleşir.” (Bakhtin 2014: 49) 

Bu açıklamadan; kişinin yaptığı her türlü konuşmanın, geleneksel yazar söylemi 
kadar önemli olduğunu ve bu konuşmanın yazar sesinin bir anlatımını teşkil etmediği 
sonucuna varabiliriz. 

Bakhtin’e göre Dostoyevski’nin bir romancı olarak başarısının ve özgünlüğünün 
kaynağı, romanlarının çok sesli diyaloglar olarak kurulmuş olmasıdır. Bakhtin’in 
seçme yazılarından oluşan Karnavaldan Romana adlı eserin önsözünde Sibel Irzık’ın 
da belirttiği gibi, Dostoyevski’nin kahramanlarının her biri birer ‘ideolog ’dur; yani 
her birinin dünyaya, yaşama ilişkin özgün bir bakış açısı, hem kendisini hem de 
dışında ki gerçekliği yorumlayıp değerlendirmesini sağlayan bir duruşu vardır. 
Dostoyevski anlatıcının sesiyle kahramanların seslerini aynı düzlem üzerinde yan yana 
getirerek, hiçbirine fazladan bir otorite barındırma olanağı tanımaz.(Bakhtin 2014: 

588 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

13)Dostoyevski'nin romanlarındaki benzer özellikleri Türk romanının kurucu ve öncü 
isimlerinden Halit Ziya'nın romanlarında da görmek mümkündür. 

2. AŞK-I MEMNU’DA ÇOK SESLİLİK 

Altmış yıllık yazı hayatı boyunca şiir dışında pek çok türde eser kaleme alan 
Halit Ziya Modern Türk Edebiyatı tarihine romanları ve hikâyeleriyle damgasını 
vurmuş bir yazardır. Onun Türk romanının batılılaşmasında ve realist bir zemine 
oturmasında önemli bir rolü vardır. Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın cümleleriyle 
belirtmek gerekirse, “Kahramanlarının ihtiras ve duygularını tahlil etmeyi, onları 
muhitleri içinde göstermeyi esas gaye bilerek, sanatkârane bir üslup ile Türk dilinde 
hakiki batılı romanı o yarattı.”(Kaplan 1987: 172) Halit Ziya’nın yakın arkadaşı 
Hüseyin Cahit, anılarında Halit Ziya’yı Servet-i Fünun hikâye ve romanını temsil eden 
ilk yetke olarak kabul etmektedir. Nitekim Hüseyin Cahit’e göre, Halit Ziya Mai ve 
Siyah’da yarattığı Ahmet Cemil tipiyle Servet-i Fünun edebiyat gençliğini yaşatarak 
çağının özelliklerini yansıtmıştır. (Yalçın 1975: 72) Aşk-ı Memnu ise yazarın en olgun 
eseridir. (Kudret 1987: 208) Berna Moran, Halit Ziya’nın en iyi eserinin Aşk-ı Memnu 
olduğu konusunda eleştirmenlerin hemfikir olduğunu ancak romanın neyi anlattığı, 
tezi olup olmadığı, varsa ne gibi bir tezi dile getirdiği konusunda ise pek çok görüş 
ayrılığı olduğunu söyler.(Moran 1994: 69) Bu belirsizlik çok sesli romanın temel 
özelliklerinden birisidir. 

Bakhtin, Dostoyevski’yi çok sesli romanın yaratıcısı olarak kabul eder. Ona 
göre; Dostoyevski’nin romanlarının başlıca karakteristiği, bağımsız ve kaynaşmamış 
seslerin ve bilinçlerin çokluğu, tamamen meşru seslerin sahici bir çoksesliliğidir. 
(Bakhtin 2004: 48) Bu hükümden anlaşıldığı kadarıyla çok sesli roman birbirinden 
bağımsız fakat birbiriyle kaynaşmış farklı seslere farklı bilinçlere sahip romandır. Bu 
açıdan bakıldığında Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu başlıklı romanında 
birbirinden bağımsız pek çok ses karşımıza çıkar. Bir karakterin kendisi ve dünyası 
hakkında söyledikleri, genellikle yazarın sözü kadar ağırlıklıdır. Halit Ziya, 
eserlerinde olabildiğince bağımsız karakterler yaratmış, bu karakterleri hem yazarın, 
yani kendisinin sesiyle hem de diğer karakterlerin sesi ile birleştirmiştir. Dolayısıyla 
Halit Ziya çok sesli bir romancıdır demek mümkündür. Cevdet Kudret de yazarın 
Aşk-ı Memnu’da vakayı kurduktan sonra kendini geriye çektiğini, vakanın içine attığı 
kişilerin, olayların yürüyüşü ve birbirleriyle karşılıklı ilişkileri içinde oluştuğu söyler. 
Ona göre romandaki kişiler; ipleri yazarın elinde bulunan kuklalar olmaktan çıkıp, 
yazarın da söylediği gibi “her biri hususi ve zati bir hayat yaşamıştır.” (Kudret 1987: 
209) 

Bakhtin çok sesli romanlarda kahramanların yazarın mütehakkim bilincine 
indirgenmediğini ve ikincil karakterlerin faydasının göz ardı edilmediğini söyler. 
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(Bakhtin 2004: 19) Kahramanlar birbirinin önüne geçmeye çalışmazlar. Eserde her biri 
farklı bir görev üstlenir. “Karakterler oynadıkları roller sayesinde tamamen bilinen 
nesneler olarak gösterilmek ve sonra da işlerini bitirmiş görülüp bir kenara atılmak 
yerine, eksiksiz özneler olarak tanımlanamayan veya tüketilemeyen ‘bilinçler’ olarak 
gösterilirler.”(Bakhtin 2004: 19) Çoksesli romanın bu özelliği Aşk-ı Memnu’da 
vardır. Romanda tek bir başat kişi yoktur. Roman boyunca sadece bir kişinin hayatı 
veya hayatından kesitler anlatılmaz. Halit Ziya’nın romanda yarattığı karakterler, 
yazarın kendi sesini aşarak bağımsız seslere dönüşür. Yazar eserde karakterleri özgür 
bıraktığı gibi, karakterleri muhakeme etme konusunda da okuru özgür bırakır. Böylece 
okur, Bihter’i, yaşadığı yasak aşktan dolayı suçlayabildiği gibi, ona yetişme sürecinde 
etki eden Firdevs Hanım faktörünü düşünerek, onun günahsız olduğunu da 
düşünebilir. Bihter her ne kadar romanın önemli karakterlerinden biri olsa da eserin 
genelinde olumsuz bir görüntü çizdiği için, okur Bihter’le kendini özdeşleştirmekten 
kaçınır. Ancak romanın ilerleyen bölümlerinde Bihter’in yaşadıklarından duyduğu 
pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları dile getirildikçe, bu insani duygular okur ve Bihter’i 
birbirine yaklaştırabilir. 

Çok sesli romanda ikincil karakterlerin önem taşımasıyla, karnaval 
edimlerinden taç giydirme/tacı geri alma (yüceltme/alaşağı etme) ritüeli arasında ilişki 
kurabiliriz. Bakhtin, birincil karnaval edimi olarak, karnaval kralına şaka yollu taç 
giydirilmesi ve ardından tacının elinden alınmasını gösterir:“Taç giydirme/tacı geri 
alma, hem değişme ve yenilenmenin kaçınılmazlığını hem de aynı zamanda yaratıcı 
gücünü, bütün yapıların ve düzenlerin, bütün otoritelerin ve (hiyerarşik) konumların 
neşeli göreliliğini ifade eden ikici bir çift-değerli (ambivalent) ritüeldir.” (Bakhtin 
2004: 186) Bu ritüelin edebiyata yansımasını, romanda ki ikincil karakterlerin bir 
süreliğine başat kişi haline getirilmesi olarak görebiliriz. Böylece roman boyunca çok 
önemli görevler üstlenmeyen ikincil karakterlere taç giydirilerek kısa bir süre başat 
kişi olmaları sağlanır. Aşk-ı Memnu’da bu karakter karşımıza Habeşi köle Beşir 
olarak çıkar. Beşir romanın düğümünü oluşturan yasak aşkı çözüme ulaştıran kişidir:  

“Adnan Bey sordu: ‘Ne oluyorsun, Beşir? Beşir kuru bir sesle: ‘Küçük hanımı 
öldürüyorlar, dedi; artık hepsini söyleyeceğim.’ Ve yataklığın demirine 
dayanarak, gözleri Adnan Bey’in gözlerinden kaçınarak, başladı. O hepsini 
biliyordu, kaç geceler soğuklarda, yağmurların altında, karanlık köşelerde 
gizlenerek, sofanın şehnişininde saatlerce onları bekleyerek, yorulmaz bir 
tecessüsle takip etmiş idi. Söylemeye, kendisini kemiren bu sırrı haber vermeye 
kuvvet bulamamış idi .”(Uşaklıgil 2007: 504) 

Beşir’in başat karakter haline gelmesi, kısa süreli olmuş, tacın geri alınmasıyla 
üstlendiği önemli görev son bulmuştur. Böylece romanda ikincil bir figür olan Beşir, 
kısa süreliğine de olsa, romanın önemli seslerinden birisi hâline gelmiştir.  
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Çok sesli karakterlerin dışında, Aşk-ı Memnu’da aynı zamanda pek çok zıt 
kavramın, düşüncenin, olgunun roman süresince bir arada kullanıldığını görürüz. 
Böylece birbirine karşıt sesler aynı çatı altında birleşerek, çok sesli bir ortam 
oluşturur. Hem Mai ve Siyah’ta Ahmet Cemil’in hem de Aşk-ı Memnu’da Bihter’in 
yaşadığı hayal-hakikat çatışması bu karşıtlığın bir göstergesidir. Bihter Adnan Bey’in 
kendisiyle evlenmek istediğini öğrendiğinde, ne çocukları ne de Adnan Bey’in yaşını 
önemsememiştir. O yalnızca yalıyı, maun sandalı, yeni kumaşları, mücevherleri 
düşünmüş, ileride ki yaşantısına dair pembe hayaller kurmuştur: 

“Bu izdivaçta onu ne çocuklar, ne de Adnan Bey’in elli senesi korkutuyordu, 
bunlar öyle küçük şeyler kabilinde idi ki asıl meselenin şaşkınlığıyla hemen 
örtülüveriyordu… Lakin Adnan Bey’le izdivaç demek Boğaziçi’nin en büyük 
yalılarından biri; o önünden geçilirken pencerelerinden avizeleri, ağır perdeleri, 
oyma Louis XV ceviz sandalyeleri, iri kalpaklı lambaları, yaldızlı iskemleleriyle 
masaları, kayıkhanesinde üzerlerine temiz örtüleri çekilmiş beyaz kikle maun 
sandalı fark olunan yalı demekti. Sonra Bihter’in gözlerinin önünde bu yalı 
bütün hayalinin tantanasıyla yükselirken üzerine kumaşlar, dantelalar, renkler, 
mücevherler, inciler serpiliyor; bütün o çılgıncasına sevilip de alınamayarak 
mütehassir kalınmış şeylerden mürekkep bir yağmur yağıyor, gözlerini 
dolduruyordu .”(Uşaklıgil 2007: 44-45) 

Tıpkı Mai ve Siyah ’ta Ahmet Cemil’in mai bir gecede kurduğu hayallerin siyah 
bir gecede sona ermesi gibi, Bihter’in de gelecekte ki parlak yaşamına dair kurduğu 
hayaller, karanlık bir gecede son bulmuştur: 

“Evet, hep, hep böyle olacaktı. İşte bu karanlık muaşaka hücresi… Ne bir şeffaf 
ufuk, ne bir parlak hande, ne bir uçan bulut parçası; hiç, hiç, hatta hafif bir ziya, 
donuk bir kandil bile olmayacaktı; siyah, mümkün olabildiği kadar siyah bir 
gece, O, bu karanlıkların içinde bir haşyet lerzişiyle titreyerek, okşayıcı 
temaslarıyla inşirah veren serinlikler duyarak değil sanki bu karanlıklardan 
yağan siyah kar parçalarının tırmalayan temaslarıyla üşüyerek bütün gençliğin 
garam açlığını azim, boş bir siyah uçuruma gömecekti; hep, hep… Böyle 
olacaktı.”(Uşaklıgil 2007: 205-206) 

Bihter roman boyunca düşünceleri ve duyguları arasında sürekli çatışma 
yaşayan bir karakter olarak karşımıza çıkar. Kendi içinde devamlı Behlül’le yaşadığı 
yasak aşkın hesaplaşmasını yaşar. İlk aşk günahıyla birlikte büyük bir vicdan azabı 
duymaya başlar ve kendisini Firdevs Hanım’a layık bir kız olarak görür:“Nihayet 
Firdevs Hanım’ın kızı olmuş idi; evet, yalnız onun için gitmiş, bu adamın kollarında 
mülevves bir kadın olmuş idi. Başka bir sebep bulmuyordu. Demek onun kanında, 
kanının zerrelerinde bir şey vardı ki onu böyle sürüklemiş, sebepsiz, özürsüz Firdevs 
Hanım’ın kızı yapmış idi .”(Uşaklıgil 2007: 256) 
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Bihter bu aşk günahında bazen kendini suçlar; kendisini basit, kirli bir kadın 
olarak görür. Bazen annesini suçlar; tüm günahının onun kızı olmak olduğunu 
düşünür. Bazen de Adnan Beyi suçlar. Kimi zaman ise tüm bu aşk günahlarını yine 
Behlül ile onun aşkıyla temizlemeyi düşünür. Bu yönüyle Bihter karşımıza kendi 
içinde çelişen düşüncelere ve çatışan duygulara sahip bir karakter olarak çıkar. Bihter 
Dostoyevski’nin kahramanlarına benzer. Hakikati arayan, skandal konuşmalar yapan, 
uygunsuz biridir. Firdevs Hanım’a Behlül’le arasında ki aşkı itiraf ettiği skandal 
konuşma romanın kırılma noktalarından biridir:“Bakınız ne yapmaya karar verdim. 
Bugün, bu saatte sizden beklenen şeye muvafakat etmeyecek olursanız hiç ses 
çıkarmamak, onun, bilirsiniz ya kimin, damadınızın, avdetini beklemek ve gidip ona 
demek ki: Siz kızınızı Behlül’e veriyorsunuz; pek güzel, fakat o işte hemen bir seneden 
beri karınızın aşığıdır !”(Uşaklıgil 2007: 484) 

SONUÇ 

Bakhtin geliştirmiş olduğu karnavallaşma teorisinin temel kavramlarından biri 
olan çok sesliliği (polyphonisme) Dostoyevski’nin romanları üzerinde incelemiştir. 
Dostoyevski'nin romanlarındaki benzer özellikleri Türk romanının kurucu ve öncü 
isimlerinden Halit Ziya'nın romanlarında da görmek mümkündür. Halit Ziya’nın en 
olgun romanı olarak kabul edilen Aşk-ı Memnu’da birtakım çok sesli unsurlara 
rastlarız. Aşk-ı Memnu’nun tezi olup olmadığı ve konusunun ne olduğu hakkındaki 
belirsizlik, romanda yaratılan bağımsız karakterler ve bu karakterlerin hem yazarın 
sesiyle hem de diğer karakterlerin sesi ile birleşip, çoksesli bir ortam doğurması, 
romanda tek bir başat kişinin bulunmaması, ikincil karakterlerin yeri geldiğinde tacı 
giydirme/tacı geri alma ritüelinde olduğu gibi kısa süreliğine başat kişi haline 
gelebilmesi, pek çok zıt kavramın, düşüncenin, olgunun roman süresince bir arada 
kullanılması ve skandal konuşmalara yer verilmesi Aşk-ı Memnu’nun çoksesli bir 
roman olduğunu kanıtlar niteliktedir. Böylece, Halit Ziya’nın da Türk edebiyatında 
çoksesli romanın öncüsü olduğunu söyleyebiliriz. 
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ABSTRACT 

Totally different from the traditional forms, In-yer- face theatre is mostly referred as a new 
breath in the provocative drama, in which the audience is made to go through the shocking 
experience of the mix of sex, violence and street poetry on the stage. Being more than a 
collection of experimental and provocative shock-tactics, this collection of plays is the 
consistent critique of modern life and the problems of their time; therefore, the plays 
unavoidably question the problems of violence, masculinity, post-feminism and consumerism. 
As the in-yer- face sensibility, which has boomed in the 90s, was being collectively shaped 
through the challenging and outstanding forms in the British theatre since the 50s, the same 
provocative and confrontational sensibility was also being gradually shaped from the other-side 
of the ocean, within the New World by the American playwrights with their unique treatment 
of the ‘extremities’ with the extreme language on the stage. Thus, this paper attempts to 
analyse and scrutinize the very in-yer- face sensibility within the American context through 
Amir Baraka’s Toilet (1964) and Holly Hughes’s Dress Suits to Hire (1987) by discovering 
how the concepts of sex, violence, homosexuality and blatant language have constructed the 
new inner voice as the extremity of provocative and confrontational theatre.  

Keywords: In-yer-face Theatre, sex, violence, homosexuality, masculinity.  

INTRODUCTION 

Totally different from the traditional forms, In-yer-face theatre is mostly 
referred as a new breath in the provocative drama, in which the audience is made to go 
through the shocking experience of the mix of sex, violence and street poetry on the 
stage. This new sensibility of the provocative theatre, which has boomed in the 1990s, 
includes such challenging and experimental cornerstones as Sarah Kane’s Blasted, 
Patrick Marber’s Closer, Martine McDonagh’s The Beauty Queen of Leenane, Mark 
Ravenhill’s Shopping and Fucking, Philip Ridley’s The Pitchfork Disney, Anthony 
Neilson’s Penetrator and Irvine Welsh’s Trainspotting (Sierz 2001: xi). Being more 
than a collection of experimental and provocative shock-tactics, this collection of 
plays is the consistent critique of modern life and the problems of their time; therefore, 
the plays unavoidably question the problems of violence, masculinity, post-feminism 
and consumerism. As Sierz puts it, this new drama form explores the themes of sexual 
abuse, drug addiction, violence and cannibalism by making use of a blatant/slang 
language and by manifesting rawness of emotions on the stage (xi). Being born in the 
British stage in the 90s, In-yer-face theatre takes its provocational and confrontational 
roots back from the earlier decades through such challenging theatrical forms as Johns 
Osborne’s Look Back in Anger (1957), Steven Berkoff’s 1975 “cunt” speech, Peter 
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Barnes’s exhibition of a gigantic golden phallus on the stage in The Bewitched (1974), 
Gay Sweatshop’s staging of a homosexual love-making scene in As Time Goes By 
(1974), the 80’s witnessing of the common usage of the word, “fuck”, on the stage, 
Howard Barker’s Theatre of Catastrophe that attempts to form a tragedy that attack on 
the settlements of naturalistic theatre with the message that “the body is never safe” 
(Sierz 2001: 26-29). As the in-yer-face sensibility was being collectively shaped 
through such challenging and outstanding forms in the British theatre, the same 
provocative and confrontational sensibility was also being gradually shaped from the 
other-side of the ocean, from the other side of the century within the New World by 
the American playwrights with their unique treatment of the ‘extremities’ on the stage. 
Thus, this paper attempts to analyse and scrutinize the very in-yer-face sensibility 
within the American context through Amiri Baraka’s Toilet (1964) and Holly 
Hughes’s Dress Suits to Hire (1987) by discovering how the concepts of sex, violence, 
homosexuality and blatant language have constructed the new inner voice as the 
extremity of provocative and confrontational theatre. 

1. IN-YER-FACE THEATRE 

The in-yer-face dramatists in the 90s, are referred as a “small avant-garde group 
of provocative in-yer-face antagonists” who explored the theatrical possibility, by 
pioneering “more blatant, aggressive and confrontational aesthetic that opened up new 
possibilities for British Drama” (Sierz 2001: xii). Thereby, they suggested, “daring 
new experiments” by exploring “new areas of expression” (xii). Thus, at such a time 
when, as Sierz puts it, British theatre turned out to be stagnant and repetitive, 
playwriting was revived with the arrival of in-yer-face drama. Thus, it is even noted 
that “In the nineties, British Drama was in trouble; it was in-yer-face writers that saved 
British theatre” (xii). By introducing a new dramatic vocabulary, the in-yer-face 
dramatists transformed the language of theatre, making it more direct, raw and 
explicit. It is such a challenging theatrical form that by pushing theatre to be more 
experimental and more aggressive, the audience is deliberately made to feel the 
extremes on the stage and made to respond to these intensive feelings. Thus, according 
to Sierz, this theatre of extremes “takes theatre form and audiences outside the narrow 
ambit of theatre to their highly individual accounts of the new sensibility” (Sierz 2001: 
xiii).  

All along within the course of time, in the 90s, there appear young writers using 
explicit and directly confrontational material in order to explore the way people of 
their time live and feel. With the motto of “experience the extremes”, the new writers 
capture the ideas and take them to the very limits (Sierz 2001: 29-34). So, during the 
decade, the stage hosts the plays dealing with masculinity with the problem of rape by 
questioning the very taboo subjects of sex, sexuality and sexual violence by staging 
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such extremities as fellatio and anal intercourse (32-34). All the same, though in-yer-
face sensibility has firstly appeared within the British soil, it has also accomplishedly 
blossomed within the heart of America by the writings of such challenging American 
playwrights as Naomi Wallace, Tracy Letts and Phyllis Nagy.  

Most in-yer face drama makes use of the shock tactics while challenging the 
widespread and conventional definitions and crisis of men, sex, violence and 
masculinity. The initial bizarre experience of shocking turns out to be “a testament to 
the vision, creativity and resilience of theatre” (Sierz 2001: xiii). The theatrical 
experience that the audience goes throughout any in-yer-face play totally crosses 
normal boundaries and it turns out to be an experience of watching in which they are 
forced to see closely a play that invades and irritates their personal space.  

The term in-your-face is defined in Oxford Dictionary as “blatantly aggressive 
or provocative, impossible to ignore or avoid” and in Collins it is defined as 
“confrontational”. The term originally comes from the mid-seventies American sport 
journalism and than enters into the slang language (Sierz 2001: 4). In his book entitled 
as In- Yer-Face theatre: The British Drama Today, which is the first extensive 
theoretical book about in-yer-face theatre, Sierz provides an all-encompassing 
understanding of this theatrical form: 

The widest definition of in-yer-face theatre is any drama that takes the audience 
by the scruff of the neck and shakes it until it gets the message. It is a theatre of 
sensation: it jolts both actors and spectators out of conventional responses, 
touching nerves and provoking alarm. Often such drama employs shock tactics, 
or is shocking because it is new in tone or structure, or because it is bolder or 
more experimental than what audiences are used to. Questioning moral norms, it 
affronts the ruling ideas of what can or should be shown on stage: it also taps 
into more primitive feelings, smashing taboos, mentioning the forbidden, 
creating discomfort. Crucially, it tells us more about who we are. Unlike the type 
of theatre that allows us to sit back and contemplate what we see in detachment, 
the best in-yer-face theatre takes us on an emotional journey, getting under our 
skin. In other words, it is experiential, not speculative. (Sierz 2001: 4) 

Using a filthy language, the characters on the stage talk about unmentionable 
subjects; they abruptly take their clothes off, have sex, humiliate each other, 
experience the very unpleasant emotions and they suddenly become violent. Such an 
unwelcome and abnormal experience going on the stage is so powerful that it causes 
the audience to react. The reaction is whether fleeing out of the building or exclaiming 
that it is the best ever play they have ever seen (Sierz 2001: 5). In-yer-face theatre is 
thus referred as “the type of the theatre that inspires the audience to use superlatives, 
whether praise or condemnation” (5).  
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The use of shock-effects within in-yer-face theatre has the aim of making the 
audience question current ideas of what is normal, what it means to be human, what is 
natural or real. The use of shock is part of a search for a deeper meaning, part of a 
rediscovery of a new theatrical possibility. It is “an attempt by the writers to see how 
far they can go” (Sierz 2001: 5). As the shock eventually disturbs the audience’s 
habitual gaze, the form turns out to be merely experimental by telling people who they 
are and by making them question moral norms. Seducing the audience with 
“naturalistic mood” and hitting them with “intense emotional material”, in-yer-face 
theatre experiments in encouraging people to question their assumptions (Sierz 2001: 
5).  

Through the usage of the vocabulary of disgust and extreme acts and emotions 
on the stage, the audience is eventually made to challenge “what is normal, dirty, 
natural, human, right, and proper” (Sierz 2001: 6). Therein, in addition to anything 
used in defining the human being, the distinctions between “human and animal, clean 
and dirty, healthy and unhealthy, normal and abnormal, good and evil, true and untrue, 
real and unreal, right and wrong, just and unjust, art and life” are all eventually 
questioned and challenged to its extremes (7). Making the spectator confront the ideas 
and feelings that are too painful, too frightening, too unpleasant and too unwelcome, 
in-yer-face theatre shatters the audience’s habitual gaze and their sense of safety.  

As it is a provoking theatrical experience of staging the most unmentionable 
taboos and breaking them in order to shock the spectator, sex and nudity on the stage 
become highly important anathemas to be subverted. Whether it is sex or nudity on the 
stage, the feelings of sex and neediness and sex and loneliness are provoked. Thereby, 
the experience creates anxiety for the audience since the sexual images on the stage 
are actually their most subconscious, intimate and secret feelings of desire, which 
imply powerful and uncontrollable feelings (Sierz 2001: 8).  

Within the framework of in-yer-face theatre, violence, on the other hand, 
implies manifestation of “pain, humiliation and degradation” (Sierz 2001: 8). The 
violent actions also turn out to be shocking for the audience since they get out of 
debate, words and get out of control. The violence eventually makes the audience go 
through the emotions of “the primitive, the irrational and the destructive” (9). Within 
the context of provocative theatre, for Sierz, “the public staging of secret desires and 
monstrous acts both repels the audience and draws them in” (9). Such an annoying 
experience ultimately taunts the unpleasant reality about who the human being is. 
Thinking of provocational theatre and the confrontational sensibility, shocking ends 
up to be a must as the experience is shocking at first sight, yet amusing the second 
time (8). Just like the modernist traditions basic dictum of “shock of the new”, the 
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experience through the in-yer-face is shattering and stunning that makes its audience 
question moral and social codes of the convention (8).  

2. TOILET BY BARAKA 

Produced in 1964, Amiri Baraka’s queer avant-garde theatre, Toilet questions 
the concepts of masculinity, homosexuality and violence on the stage, revealing the 
pioneering early footsteps of in-yer-face sensibility within the American stage decades 
before this provocational and confrontational form gets off the ground in the Britain. 
Referred as a homo-erotic play, Toilet uncovers transcultural sexual discrimination 
through a homosexual love between a black gang leader Foots ,or say Ray, and a white 
young fragile boy, Karolis.  

In order to give the dilemmatic struggle between a gang made up of black teens 
and a young white boy, Baraka adroitly choses a dirty and demolished toilet as the 
setting, where the senses of chaos and clash hits the peak. All throughout the play, the 
whole action takes place in a dirty, filthy and smelly public toilet wherein the audience 
confrontationally is made to see the urination and peeing of the characters. Baraka’s 
stage instructions describe the toilet setting as it follows: 

The scene is a large bare toilet built of gray rough cement. There are urinals 
along one wall and partition separating them from the commodes that are along 
the same wall. The toilet must resemble the impersonal ugliness of a school toilet 
or a latrine of some institution. A few rolls of paper are spread out on the floor, 
wet through. The actors should give the impression frequently that the place 
smells.  (Baraka 1998: 119).  

Even the specific preference of the setting as a toilet intensifies the connotation 
of masculine deformity through the rivalry on urination and phallic image, which is 
mostly because toilets are referred as the kingdoms of masculinity and penis power. 
Moreover, toilet as a specific setting also connotes to both violent queer past and 
African-American demolished past. Furthermore, toilet’s being described as “gray” 
again intensifies the implication of homosexuality by its referring neither to male nor 
to female side yet a pure inbetweenness which is in-between not only both genders yet 
in-between borders and races, too. Thus, the gray toilet, which reflects the ‘impersonal 
ugliness’ of the society, herein, spurs the chaotic worlds among the Blacks by 
becoming the other side of the Black world.  

While the violent and tense struggle between the gang’s leader, Foots and 
Karolis keeps on, all the taboos of masculinity are questioned with the rising 
dichotomies between power and weakness, futility and hope, justice and brutal 
punishment, leadership and rebellion, love and hate. As the number one embodiment 
of masculinity and black power, the gang leader Foot is actually challenged by the 
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love and homo-erotic tendency of Karolis and therein, all the qualities of masculinity 
that Foots beholds are challenged within the play.  

Thinking of Foots’ being unable to beat Karolis and the very final scene as he 
enters into the commode where Karolis, beaten to death is lying, and as he weeps by 
the body, Foots shows a deformity within his masculine power contrary to common 
belief. Herein, all the constructions of sex, race and gender of the Blacks are redefined 
and their values of masculinity and manhood are actually e-masculinized. Moreover, 
herein, the mainstream master and slave; white and black, relations and roles have also 
been totally deconstructed.  At the end of the play once-master Foots has identified his 
“Ray” personality, that is his homosexuality, and has become a new-slave for the 
once-slave yet newly-master homosexual Karolis.  

Apart from the concept of masculinity, another in-yer-face revelation within 
Toilet is truly the use of slang and obscene language. Due to the fact that the major 
characters are the members of a black gang group, all throughout the play, the slang 
and filthy language is implemented, as it is also a quality of in-yer-face theatre. The 
characters are eager to use such insulting and dirty words as “cocksucker”, 
“mothafucher”, “sonofabitch”, “bastid” and “ass cat”, which truly implies the 
deconstructed language of Blacks (Baraka 1998: 119-130).  

Violence on the stage, on the other hand, shows up as another early in-yer-face 
sensibility to be uncovered within Toilet. Within the play, the extremist violent scene 
shows up at the very end of the play, when, upon Foots’ being hesitant to fight with 
the challenge of Karolis, the other gang members start punching and hitting Karolis: 

He rushes up to help ORA, and the whole crowd surges into the centerpunching 
the fallen KAROLIS in the face. KNOWLES is screaming with laughter. 

KAROLIS: No, no, his name is Ray, not Foots. You stupid bastards. I love 
somebody you don’t even know.  

He is drugged to the floor. The crowd is kicking and cursing him. ORA in the 
center punching the fallen Karolis in the face. KNOWLES is screaming with 
laughter. 

FOOTS is now on his hands and knees but his head hangs limply and he is 
unaware of what is happening. He slumps again.  

They have beaten KAROLIS enough. KAROLIS is spread in the center of the 
floor and is unmoving. ORA drapes some of the wet toilet paper across his body 
and face. (Baraka 1998: 130) 

As violence is within the very nature of a Black gang group, from the very start 
to the end of the play, the audience is made to experience the violent fight and 
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brawling of the characters. In such a play, kicking, pinching, punching and inevitably 
blood becomes the inescapable spectacles for the audience just like within most other 
cooler versions of in-yer-face drama. Thereby, such scenes of violence, even for 
Toilet, turns out to be provocational and confrontational for the audience.  

3. DRESS SUITS TO HIRE BY HUGHES 

Produced in 1987 by the feminist playwright Holly Hughes, Dress Suits to Hire 
shows up as an early example of erotic fantasy and pulp drama (lamama.org). 
Thinking within the context of in-yer-face drama, Hughes’s feminist/lesbian theatre 
questions the in-yer-face concepts of sex, nudity, lesbian identity and evenly 
masculinity.  

Written in an absurdist manner, in the play two lesbian women, Michigan and 
Deeluxe live in a clothing rental shop and insistently they try on new costumes. As the 
couple try on a new costume, they directly transform into a new personality, wherein 
they question their lesbian selves, erotic fantasies and their homosexual relationship 
further. As it is revealed, Michigan turns out to be the homosexual character who can 
easily identify with and acknowledge her voracious lesbian self and lesbian eroticism. 
Herein, reading from a Freudian perspective, she would represent the nonconformist 
‘id’ personality that does not recognize the social boundaries and follows her 
homosexual erotic desires. Thus, in the play, her ‘animalistic and monstrous self’ is 
highly stressed.  Deeluxe, on the other hand, shows up as the Freudian ‘superego’, 
who is usually sceptical, questioning and repressing regarding her lesbian tendencies. 
In the play, her right hand is over-emphasized which is described to be “clambed on 
her neck” (Hughes 1998: 701). The stress on her right hand could truly imply both the 
social pressure that she feels on her neck and thus, feels hesitant regarding her lesbian 
desires and also it would connote to the lesbian masturbation, which is inevitable 
during any lesbian sexual intercourse.  

As the play keeps on with the dilemmatic struggle of these two women and their 
varying perception on lesbian Eros, the ghostly character, Little Peter, is also voiced 
by these females and he/it functions as the embodiment of masculinity all throughout 
the play. The final letter, written by Little Peter points out to a chaotic world in the 
future where there will be no masculinity yet feminized men “with pinky rings” 
(Hughes 1998: 718), the problematic children of the chaotic relationships, and the 
masculinized amazon spirited women. Herein, Little Peter would imply the corruption 
within the values of masculinity and he/it would connote to masturbation, again.  

Within the context of in-yer-face sensibility, Dress Suits to Hire turns out to be 
provocational and confrontational for the audience as the female characters could 
easily get their clothes off and kiss one another passionately. Moreover, mostly in 
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order to stress upon the concept of lesbian Eros, Hughes, prefers the usage of obscene 
language with lots of erotic and ‘dirty’ imagery as seen in the following song uttered: 

MICHIGAN begins to put on a filmy peignoir as she sings the following song. 
Her actions are as flirtatious as if she were stripping. MICHIGAN sings: 

Bugs are bitin’ 

Fish are jumpin’ 

When my baby starts a humpin’ me. 

Hot cross buns 

Always beg for jam 

Every beaver 

Needs a beaver dam 

Taste of fish 

Taste of chicken 

Don’t taste like the girl I’m lickin’ 

She puts the cunt back in country 

Pulls the rug out from under me 

In case you are wondering 

She can put what she wants in me. 

Hot sweet cream 

Dripping from my pet 

How I scream 

When she gets me wet 

With her finger 

On my sugar Plum 

There she lingers 

Til I start to cum. (Hughes 1998: 713) 

Written from the ‘other’ side of the homosexual sensibility, within the same 
manner of in-yer-face drama, Dress Suits to Hire attempts to discover the 
provocational and confrontational lesbian theatre with all of its possibilities. 
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Questioning the existence of masculine power, the play sheds light upon a new rising 
power coming from the lesbian side. Thereby, with all of the sexual talks going on, the 
play renders an obscene and filthy language wherein the characters could come to 
terms with their own lesbian selves.  

CONCLUSION 

As a conclusion, as openly disclosed, while the in-yer-face sensibility was being 
collectively shaped through many challenging and outstanding forms in the British 
theatre, the same provocative and confrontational sensibility has also been gradually 
shaped from the other-side of the ocean with its unique treatment of the ‘extremities’ 
on the stage within a multicultural context. This paper has attempted to examine and 
analyse the very in-yer-face sensibility within the American context through the 
decades by a selection of American plays including, Amiri Baraka’s Toilet (1964) 
with its handling of homosexuality, violence and blatant language and Holly Hughes’s 
Dress Suits to Hire (1987) by its dealing with the taboo subjects of lesbian Eros, 
homosexuality and obscene language. By discovering how the concepts of sex, 
violence, homosexuality, masculinity and blatant language are experienced and staged 
as the extremities of provocative and confrontational devices on the stage, this study 
has attempted to track the traces of American in-yer-face awareness way before the 
real in-yer-face theatre has concretely appeared within the world stage.  
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18. yüzyılda Aydınlanma düşüncesiyle gelişen mutlak doğrulara sadece akıl, bilim ve deney 
yoluyla ulaşılabileceği düşüncesi, geleneksel kültürün ve tanrısal otoritenin reddine yol açmış 
ve bu durum “modern” olarak adlandırılan yeni bir toplum yapısının gelişmesine zemin 
hazırlamıştır. Ancak sanayi ve endüstri alanındaki hızlı gelişmeler, tanrısal otoritenin yerini 
madde egemenliğine bırakmasına yol açmıştır. Daha mekanik ve standart bir yapıya sahip olan 
modern yaşam koşulları, insani değerlerin yitirilişiyle birlikte sosyal bağların kopmasına ve 
insanlar arasındaki iletişimin azalmasına yol açmıştır. Modern çağda, öngörülen özgürlükçü ve 
huzurlu bir yaşama kavuşamayan birey, hayal kırıklığına uğrayarak yalnızlığa ve ruhsal 
bunalıma sürüklenmiştir.  Michel Houllebecq’in “Kuşatılmış Yaşamlar” ve Hasan Ali 
Toptaş’ın “Sonsuzluğa Nokta” adlı eserleri de modern topluma ayak uydurmaya çalışırken 
ruhsal bunalıma sürüklenen ve kimlik arayışına giren modern insanı konu edinmiştir. 
Çalışmada, söz konusu eserler sosyolojik inceleme yöntemi çerçevesinde modernizmin 
eleştirisi bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Modernizm, madde egemenliği, iletişimsizlik, yalnızlık, kimlik arayışı. 

SILENT SCREAM OF MODERNISM IN THE WORKS “SONSUZLUĞA 
NOKTA” FROM HASAN ALİ TOPTAŞ AND “KUŞATILMIŞ YAŞAMLAR” 

FROM MICHEL HOULLEBECQ 

ABSTRACT 

In the 18th century, the idea that absolute truth can only be achievable through science and 
experiment have led to the rejection of traditional culture and divine authority and this situation 
paved the way for the development of a new society called “modern”. However the rapid 
developments in the industry has left place to the sovereignty of the matter. Modern living 
conditions and standarts which have more mechanical structure led to the lost of humanitarian 
status with the breaking of social ties and decrease the communication between people. In the 
modern era, individuals who cannot achieve the anticipated freedom and a peaceful life, have 
been 

disappointed and dragged to the loneliness and mental depression. “Kuşatılmış Yaşamlar” from 
Michel Houllebecq and “Sonsuzluğa Nokta” from Hasan Ali Toptaş, mention the modern 
people who dragged to the mental depression and search of identity while trying to keep up 
with the modern society. In this study, the works in question will be analyzed comparatively in 
the context of the critique of modernism by the sociological method. 

Keywords: Modernism, sovereignty of the matter, miscommunication, loneliness and search 
for identity. 
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Aydınlanma çağı olarak adlandırılan 18. yüzyılda aklın egemenliğiyle birlikte 
bilimsel ve nesnel doğrulara ulaşma amacı, sanat ve felsefede de yansımalarını bulmuş 
ve modernist yaklaşımın doğuşuna zemin hazırlamıştır. Hümanizm ve demokrasiyi 
temel alan bu yaklaşım, dini otorite başta olmak üzere bütün geleneksel değerlere karşı 
çıkmış ve özgür iradenin önemini desteklemiştir. Ancak, toplumsal alandaki bu 
düzenlemeler ve teknolojinin gelişmesi bir taraftan toplumun ilerlemesine yol açarken 
diğer taraftan vaat edilen mükemmeliyetçi değerlere ve toplum düzenine 
ulaşılamaması da insanoğlunu özellikle ruhsal açıdan olumsuz etkilemiştir. 
Standartlaşma ilkesi doğrultusunda monoton bir hayat süren, teknolojinin kölesi 
durumuna gelerek yalnızlaşan insanlar, çevresiyle iletişim kurmayan mutsuz bireyler 
olarak bunalıma sürüklenmiştir.  

Çalışmada konu aldığımız, MichelHoullebecq’in “Kuşatılmış Yaşamlar” ve 
Hasan Ali Toptaş’ın “Sonsuzluğa Nokta” adlı eserleri de modern çağa ayak uydurma 
telaşında olan insanların yaşadıkları ruhsal bunalımları açıkça ortaya koymaktadır. 
“Kuşatılmış Yaşamlar”, bilişim sektöründe çalışan ve modern çağın gereklerine uygun 
olarak yaşayan karakterin, toplum içindeki yalnızlığını ve içsel bunalımını konu alır. 
“Sonsuzluğa Nokta” ise, taşradan kente göçen Berdan’ın modern yaşama uyum 
sağlama sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve hayal kırıklığı sonucunda sürüklendiği 
yalnızlık ve ruhsal bunalımını anlatır. Çalışmamızda söz konusu eserler sosyolojik 
eleştiri yöntemi çerçevesinde, modernizmin eleştirisi bağlamında karşılaştırmalı olarak 
incelenecektir.  

Sanayileşmenin ve endüstrileşmenin hızla ilerlediği modern çağdaki teknolojik 
gelişmeler, hayatı pratikleştirerek kolaylaştırmasının yanında insanları makinelere 
bağımlı hale getirmiştir:   

“Endüstriyalizmin küreselleştiriciiçerimlerinin ana özelliklerinden biri de makine 
teknolojilerinin dünya çapındaki yayılışıdır. Endüstriyalizmin etkisinin üretim 
alanıyla sınırlı olmadığı açıktır; insanların maddi çevreyle etkileşiminin genel 
karakterini olduğu kadar, günlük yaşamın birçok yönünü de etkiler” (Giddens, 
2004: 79).   

Bilişim sektöründe çalışması dolayısıyla teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmek durumunda olan ve kentte modern bir yaşam süren “Kuşatılmış Yaşamlar”ın 
kahramanı da, makineye bağımlı olarak yaşayan modern bir bireydir ve bu durumdan 
oldukça rahatsızdır: 

“Bu dünyayı sevmiyorum. Kesinlikle sevmiyorum. İçinde yaşadığım toplum 
beni iğrendiriyor; reklamcılık midemi bulandırıyor; bilgisayar dünyası beni 
kusturuyor. Bilişimci olarak bütün yaptığım, referansları, veri akışını, rasyonel 
karar ölçütlerini çoğaltmaktan ibaret. Bunun hiçbir anlamı yok. Hatta açık 
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konuşmak gerekirse, bu olumsuz bir şey; nöronlar için gereksiz bir kalabalık. Bu 
dünyanın, daha fazla bilgi dışında her şeye ihtiyacı var” (Houellebecq, 2013: 83). 

“Sonsuzluğa Nokta”da Berdan da modern çağın getirisi olan bu madde 
esaretinin farkındadır ve o da bu durumdan oldukça rahatsızdır. Taşradan kente göç 
eden Berdan’ın evinde ilk evlendiğinde çok az eşya vardır ve bu durum insani değer 
ve duyguları daha kıymetli kılmıştır. Ancak evliliğin ilerleyen dönemlerinde evdeki 
eşya sayısının artmasıyla birlikte insani duygu ve değerler de yitip gitmiştir. Evdeki 
eşyalar, canlı birer varlık olarak Berdan ve Gülderim’in hayatında büyük bir öneme 
sahip olmaya başlamıştır. Berdan, bu durumu şu şeklide anlatır: 

“Öyle ki, her eşyanın bir arsası vardı artık evimizde, avlusu vardı ve her biri 
komşu eşyaların bahçesine girmeden, kendi mülkünde, kendi halince yaşayıp 
gidiyordu. Bazı geceler, ortalıktan el ayak çekildiğinde, derin derin soluk alıp 
verişlerini bile duyuyordum ben onların. Birbirlerine bir giz devredercesine, 
karanlıkta uçuşan rengarenk sözcüklerle fısıldaşıyorlardı hatta;fısılfısıl sabaha 
kadar konuşuyorlardı” (Toptaş, 2002: 44).        

Özgürleşmeyi umut eden modern insanın, hayal kırıklığına uğrayarak (bkz. 
Eisenstadt, 2007: 39-42) bu defa da makinenin esiri olduğu, her iki eserde de açıkça 
dile getirilmiş ve bu durum, özellikle, ana karakterlerin arabalara karşı olan nefretleri 
üzerinden de somutlaştırılmıştır (bkz. Houellebecq, 13-15; Toptaş, 2002: 152-155).  

Akıl ve mantığın yolunda ilerlerken tanrısal otoriteyi yok sayan insan (bkz. 
Oldmeadov, 2013: 93), maddenin esaretine girerken nesnellik ölçütlerini yakalama 
uğrunda belirli kurallara uymak durumunda kalmıştır. Nesnel kurallar çerçevesinde 
yeniden tanzim edilen bu yeni toplumsal düzen, insanları belirli kalıplar içinde 
yaşamaya mahkûm kılmış ve bu durum da, bireylerin –öznel ama nesnellik 
ölçütlerinin dışına çıkmayan- birbirinin aynısı hayatlara sahip olmasına yol açmıştır 
(bkz. Yaraman, 2003: 61).  Bu bağlamda, yaşamlarını sürekli gelişen ve güçlenen 
makinelere bağımlı olarak sürdürmeye başlayan insanlar, tüketime dayalı belirli 
standartlara uyma çabası içerisine girmişler ve bu durum da modern bireyi 
robotlaştırmıştır. Modern toplumdaki bu genel görünüm, geleneksel olgularla birlikte 
yadsınan kültürel zenginliklerin de yitirilmesine neden olmuştur. Bu konuda 
görüşlerini dile getiren Bulaç’a göre,  

“Batılı limit ve standartlaşma; bütün farklılıkları ve kültürel zenginlikleri metal 
tabutlar içine koyup toprağa gömüyor. İşte bu, kültürün ölümüdür. Endüstri 
olgusunu arkasına almış bu modernleşme sürecinin kaçınılmaz sonucunda ‘tek 
tip insan tek tip toplum’ modeli var. Öyle ki, yakın bir gelecekte insanlar ve 
toplumlar bir tornadan çıkmış gibi eşitlenme tehlikesiyle karşı karşıya 
gelecekler” (Bulaç, 1995: 48).  

605 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

“Kuşatılmış Yaşamlar”ın kahramanı, modern yaşamın bir sonucu olarak bu dar 
kalıplara sıkışan ve geleneksel kültürden uzaklaşarak robotlaşan kişiliklerden biridir: 

“Dünya gözlerimizin önünde tektipleşiyor; iletişim araçları ilerliyor; konutların 
içi yeni donanımlarla zenginleşiyor. İnsan ilişkileri gitgide olanaksız hale 
gelmekte, bu da bir hayatı oluşturan öykülerin sayısını o oranda azaltıyor. Ve 
yavaş yavaş bütün ihtişamıyla ölümün yüzü beliriyor. Üçüncü binyıl geliyor” 
(Houellebecq, 2013: 22). 

“Sonsuzluğa Nokta”da ise, evliliklerinin ilk dönemlerinde maddeye çok fazla 
önem vermeyen Gülderim de ilerleyen zamanlarda maddenin esiri olmaya başlar; 
çünkü kapitalist düzende, daha fazlasına ve daha iyisine sahip olma duygusu (bkz. 
Aktaş, 1992: 161-162), onu da içten içe kemirir.  Sonunda modern toplumun 
öngördüğü standart kalıplara giren Gülderim’in artık diğer kadınlardan, evinin de 
diğer evlerden farkı kalmamıştır. Bu durumun yakın tanığı ise, Berdan’dır:  

“Arkadaşlarının evlerinde gördüğü, ablasının kullandığı, annesinin evinde ya da 
mağazalarda karşılaştığı öteki masa modelleriyle aldığınınkini kıyaslarken, o 
sırada onun bu işten cinsel bir tat aldığını bile düşünmüştüm. […] Eşyalar 
konusunda bir daha hiç tartışmamıştık; o hangi vitrinde ne gördüyse, karınca 
gayretiyle eve taşıyıp salonu ve odaları daraltmayı sürdürmüştü. Bense, bir 
yandan, başka konularda çıkacak kavgaların temelinde yine eşyaların yer 
alacağını düşünürken, bir yandan da, artık öteki kadınlardan pek farkı kalmayan 
karımın, evlendiğimiz yıllarda kısa bir süre için çizgidışı yaşayarak beni gafil 
avladığına inanmaya başlamıştım” (Toptaş, 2002: 36-37).   

Maddenin ciddi bir otorite konumuna geldiği modern dönemde, sanayileşme ve 
endüstrileşmenin hızla gelişmesiyle birlikte kolaylaşan ve sürekli değişen yaşam 
koşulları, insan hayatına da ivme kazandırmış ve popüler kültürün egemen olduğu bir 
tüketim toplumu oluşturmuştur (bkz. Aktaş, 1992: 161-166). Bu değişimin hızına ayak 
uydurmaya ve belirli kurallar çerçevesinde standartlaşmaya başlayan insanlar da hızlı 
yaşamak durumunda kalarak monoton bir hayata sürüklenmişlerdir. Yıldırım bu 
durumu, modern toplumda bir fenomen olarak tanımlar:  

“Modernliğin kökeninde endüstri devriminin tarihsel koşulları bulunmaktadır. 
Buna paralel olarak bilimsel devrimler ve aydınlanmadan bahsedebiliriz. Bunları 
düzenleyen uluslararası Batı egemenliğini de unutmamamız gerekiyor. Bu 
tarihsel gerçeklikten yola çıkan modernlik, bir öz/cevher olmaktan öte bir 
fenomendir. Hem de tarih ve toplum içine gömülerek görünüm kazanan bir 
fenomen. Çeşitli kurumlara, teknolojilere, simgelere (anlamlandırma 
söylemlerine), bilme biçimlerine ve yaşam tarzlarına dönüşen bir fenomendir” 
(Yıldırım, 2012: 41).   

Tarım Bakanlığına bağlı bir şirkette çalışan “Kuşatılmış Yaşamlar”ın 
kahramanından, eğitim vermek için çeşitli şehirleri makine hızıyla dolaşması istenir. 
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Kahramandan, hızla gelişen teknolojiyi, modern yaşamın bir gereği olarak, aynı hızla 
yayması beklenmektedir. Öyle ki, bayramlar gibi toplumsal ve geleneksel değerleri 
yansıtan özel günler bile işin aksatılmasına yol açmamalıdır. Bu monoton iş yaşamı 
eserde, kahramanın ağzından ironik bir biçimde eleştirilir: 

“Somut olaraksa, beni önce iki haftalık bir süre için Rouen’a, arkasından bir 
haftalığına Dijon’a, daha sonra da dört günlüğüne La Roche-sur-Yon’a götürecek 
bir yolculuğa çıkacağım. 1 Aralık günü hareket edip ‘bayramı aile arasında 
geçirebilmem’ için, Noel’de döneceğim. İnsani yan unutulmamış yani. 
Muhteşem” (Huollebecq, 2013: 41).  

“Sonsuzluğa Nokta”da Berdan’ın eşi Gülderim de kendisini, akıp giden bu 
monoton hayatın hızına kaptıran modern insanlardan birisidir. Evliliklerinin ilk 
dönemlerinde eşi Berdan’a daha çok vakit ayıran ve değer veren Gülderim, kapitalist 
düzenin çarkına takıldıktan sonra maddenin hükümlerini yerine getirebilmek için daha 
hızlı çalışmak durumunda kalır ve artık ne kocasına ne da dostlarına ayırabilecek 
zamanı vardır:  

“Gülderim, ablasıyla birlikte işlettikleri çeyiz dükkânına gidip geliyor, ikide bir 
eline kâğıt kalem alıp hesaplara dalıyor, ya da bütün gece dantelli iç 
çamaşırlarından, armalı havlulardan, el örgüsü masa örtülerinden ve sim 
ışıltılarıyla dolu bir sürü giysiden söz ediyordu. Kendini işe öyle bir kaptırmıştı 
ki, eski dostlarını bile gözü görmüyordu” (Toptaş, 2002: 205).  

Modern yaşamın bir gereği olarak standartlaşan, tektipleşen, monotonlaşan ve 
tanrısal iradenin reddiyle de sınırsız özgürlüklere sahip olan bu çağın insanı, 
makinenin kölesi olduktan sonra bütün insani değerlerini yitirmiştir. Bu bağlamda, her 
iki eserde de sürekli olarak kötü kokularla anılan esenliksiz uzamların, içinde 
yaşanılan toplumun kokuşmuşluğuna bir gönderme olduğu düşünülebilir (bkz. 
Huoellebecq, 2013: 24; Toptaş, 2002: 77). Bu kokuşmuş toplum yapısı içerisinde her 
şeyin hızla tüketildiği popüler kültür, değerleri de tüketerek insani ilişkilerin 
zayıflamasına ve hatta kopmasına zemin hazırlamıştır. Touraine’e göre, 

“Temel olan iman, yani dinsel bir kültür değil saklı bir toplum yargısına karşı 
duyulan korkunun dayattığı toplumsal bağların kopmasıdır: Ailenin, dostluk 
bağlarının kopması, kutsal olanla olmayanı, imanla zenginliği, dinle siyaseti, 
Rönesans döneminin kardinallerinin yapmış olduğu gibi birbirine karıştıran 
dinsel kurumların reddi… Bu da bize Weber’in ortaya attığı ‘büyü bozumu’, yani 
birbirleriyle tüm ilişki türleriyle, kutsal olanla olmayanın, ya da Kant’çı bir dil 
kullanacak olursak varlıkla olayların (fenomen) kopma izleğine götürür” 
(Touraine, 1995: 41). 

Tüketim toplumunun bir gereği olarak maddi değerler gibi sevgi, saygı, 
samimiyet gibi değerler ve insani ilişkiler de hızla tüketilir (bkz. Çınar, 2013: 174-
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175). “Kuşatılmış Yaşamlar”da da bahsedildiği gibi, tanışmadan hemen sonra 
unutulan isimler, insani değerlerin ve samimi duyguların yitirişinin en büyük kanıtıdır:   

“Zaten, ilişkiler sıcak bir havada başlasa bile, günümüzde az görüşülüyor. Bazen 
hayatın genel görünümlerine değinen hararetli sohbetler oluyor; hatta bazen 
sıcak bir kucaklaşma oluveriyor. Tabii telefon numaraları alınır verilir ama 
genelde insanlar birbirlerini çok az ararlar. Hatta hatırlansa ve tekrar görüşülse 
bile en baştaki coşkunun yerini süratle bir hayal kırıklığı ve isteksizlik alır” 
(Houellebecq, 2013: 46).  

“Sonsuzluğa Nokta”da ise cinsel özgürlükle birlikte, önce evlilik ilişkilerinin 
daha sonra da toplumsal ilişkilerin yok olduğu görülebilir. Karı-koca ve akrabalık 
ilişkileri, arkadaşlık ve dostluk gibi insani ve toplumsal değerlerin yerini; daha çok 
eşya, daha çok para ve daha çok güce sahip olma hırs ve tutkusu alır.  Bunun 
sonucunda, Cihan Aktaş’ın da belirttiği gibi, “ insani ilişkiler bakımından donuk, 
paylaşmayı ve yardım etmeyi unutmuş, apartman dairelerinin yalıtımına kendini 
bırakmış, gerçekte kendinden başka kimseyle ilgilenmeyi önemsemez olmuş insanlar 
çoğalmıştır” (Aktaş, 1992: 176). İletişim kurmaktan korkan ve kaçan Berdan ve 
Gülderim’in aynı evde yaşamalarına rağmen ruhsal açıdan birbirlerinden çok uzakta 
oluşları eserde şu şekilde aktarılır: 

“O günden sonra korkmaya başladım karımdan. Arada bir göz göze 
geldiğimizde, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını ve aramızdaki 
uçurumun giderek genişleyeceğini düşünüyorum. Değişiyoruz çünkü değişen her 
şeyle birlikte, farkına varmasak ve değişimin rüzgârını yüzümüzde açıkça 
hissetmesek de, yavaş yavaş değişiyoruz. Ne o söylemeye cesaret edebiliyor bu 
gerçeği, ne de ben… Değişimin dile getirilemeyecek kadar nazik oluşuysa 
büsbütün korkutuyor beni…” (Toptaş, 2002: 46).   

Her iki eserde de kendilerini modern yaşamın hızına kaptıran insanların iletişim 
kuramadıkları ve hatta kurmak istemedikleri görülür. ErichFromm “Yeni Bir İnsan 
yeni Bir Toplum” adlı eserinde modern yaşamdaki madde kaynaklı bu iletişimsizliği, 
insanın kendine yabancılaşması olarak yorumlar: “İnsanı kendi bedenine, dış doğaya, 
kendi düşünsel ve insansal yaşamına yabancılaştırır. İnsanın emeğinin ürününde, 
kendi yaşam etkinliğine ve tür yaşamına yabancılaşmasının kaçınılmaz bir sonucu da 
insanın öteki insanlara yabancılaşmasıdır” (Fromm, 1992: 59). Bu bağlamda, manevi 
değerlerin yerini maddi değerlerin almasından sonra çevresiyle iletişim kurmaktan 
korkan ve yabancılaşan modern insan, giderek kendi kabuğuna çekilmeye ve 
yalnızlaşmaya başlamıştır. “Kuşatılmış Yaşamlar”ın kahramanında olduğu gibi 
modern insan, artık kalabalıklar içinde yalnızdır ve paylaşımda bulunamadığından 
dolayı da oldukça mutsuzdur: 
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 “Akşamın ilerleyen saatlerinde yalnızlığım acı verecek biçimde elle tutulur bir 
hal aldı. […] En geniş anlamıyla el uğraşları bir çıkış yolu sunabilir. Ama mutlak 
yalnızlığım, her yeri kuşatan boşluk duygusunun, varlığınızın acı ve kesin bir 
felakete doğru yaklaştığı sezgisinin sizi somut bir ıstırap haline sürüklemek için 
yarıştığı o anların gitgide daha sık bastırmasını gerçekte hiçbir şey 
engelleyemez” (Huollebecq, 2013: 15/19).   

Kalabalıklar içinde, kuşatılmış bir yaşama tutunmaya çalışan kahramanın, en 
yakın arkadaşı kağıt ve kalemdir. Kahraman, yalnız kaldığı zamanlarda, kişiler 
kadrosunu hayvanların oluşturduğu hikâyeler yazar (bkz. Houllebecq, 2013: 15). Bu 
eserlerde hayvanların başrolde olması, modern dünyanın ruhsuzluğuna ve bu süreçte 
giderek insansızlaşan ve de ruhsuzlaşan toplum düzenine ironik bir yaklaşım olarak 
değerlendirilebilir.  

“Sonsuzluğa Nokta”da ise Berdan ve Gülderim aynı uzamda farklı yalnızlıklar 
yaşarlar. Gülderim, “Sonsuzluğa Nokta”da olduğu gibi kalabalıklar içinde yalnızlığını 
yaşarken; Berdan, yatağa mahkûm olarak yaşamak durumunda olduğundan hem ruhsal 
hem de fiziksel anlamda daha derin bir yalnızlık içindedir. Ancak, hem dış hem de iç 
dünyasının kalabalıklarından kurtularak yalnızlığını dinlediği bu anlar Berdan için 
oldukça önemli ve değerlidir; çünkü o, böyle zamanlarda, taşradaki modern yaşam 
koşullarının bulaşmadığı ve tüketmediği eski günlerini hatırlalar. Berdan, taşrada çok 
mutlu bir çocukluk dönemi geçirememiş olmasına rağmen bu günlerini özlemle 
anımsar; çünkü modern toplum ona daha ağır acılar yaşatmaktadır:     

“Artık hem evde, hem işyerinde kendimle baş başaydım. Uzun zamandır 
özlediğim bir yalnızlık biçimiydi bu… […] Ne var ki bu dünya, çocukluğumu, 
özellikle de babamı anımsatan sanayi çarşısının ortasındaydı. Sabahtan akşama 
dek büronun kapısına oturup önümden geçen anayolu, ortalıkta dolaşan tamirci 
çıraklarını, gelip geçen kamyonları, otobüsleri ve oradan oraya sürüklenen 
kaportası ezik otomobilleri seyrediyorum artık” (Toptaş, 2002: 180).     

“Sonsuzluğa Nokta”da, Berdan da diğer kahraman gibi yalnızdır ve yalnızlığını, 
hikâye ve şiirlerle paylaşır (bkz. Toptaş, 2002: 77). Bu bağlamda her iki kahraman da 
yalnızlıktan kaçışta kitaba sığındığından; edebiyatın ve edebi eserlerin, kahramanlar 
için, ruhları rahatlatan bir kaçış alanı olduğu söylenebilir.  

Modern çağda, geleneksel değerlerin reddiyle birlikte tanrısal otoritenin 
sorgulanması, bireyleri varoluş sorunsalına itmiştir ve yeni çağa ve yaşam biçimine 
ayak uydurmaya çalışırken giderek yalnızlaşan ve mutsuzlaşan modern insanın 
bunalıma sürüklenmesi kaçınılmaz olmuştur: 

“ ‘Kimlik politika’sının eleştirisi aynı zamanda özerk ve toplumsal cinsiyeti olan 
bir özne vizyonunun yerine parçalanmış, muğlak bir benliği (self) koymaya 
girişir. ‘Amil (doer) olmaksızın amel (deed)’, kendi tutunumluluğunu neşeyle 
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yadsıyan, kendi muğlâklığına ve çok katmanlılığına çeşni katan benlikler 
açısından, yıkıcı faaliyetin paradigması haline gelir. Bu sorunlu benlik vizonu, 
gündelik hayat estetiği adına modernliğin Nietzscheci eleştirinin bir 
radikalleşimidir” (Benhabib, 1999:37).   

“Kuşatılmış Yaşamlar”da, modern bir yaşam süren kahraman, içinde bulunduğu 
toplumda yalnız ve mutsuzdur. Ayrıca, bu durumu düzeltme imkânının olmadığının 
bilincine varmak da onu, karamsar ve bunalımlı bir ruh haline sürükler. İş dolayısıyla 
kentten taşra köylerine gitmek durumunda kaldığında ise, kent-taşra karşıtlığında 
taşranın daha kabul edilebilir ve makul özellikler taşıdığına dair farkındalıklar 
geliştirmeye başlar ve bu durum onun, modern yaşama olan nefretini daha da arttırır. 
Kahramanın sürekli olarak yolculuk halinde olması da onun, kendi kimliğini 
temellendirme arayışına işaret eder:  

“Biraz eşeleyerek bana ailemin L’Ardeche kökenli olduğunu itiraf ettirmeyi 
başardı. İşte bir ipucu bulup üzerine atlamıştı bile. Ona göre ‘kimlik işaret 
noktalarımın’ arayışı içindeymişim. Bütün yolculuklarımın birer ‘kimlik arayışı’ 
olduğu konusunda cüretkarca bir genelleme yaptı. Olabilir; gene de ben bundan 
biraz kuşkuluyum. Örneğin iş gezileri bana açıkça dayatılmıştır” (Huollebecq, 
2013: 129). 

“Sonsuzluğa Nokta”da ise, hem ruhsal hem de fiziksel bir yalnızlık içinde 
olduğundan sık sık hayal dünyasına dalan ve orada yarattığı kişiliklerle konuşmaya 
başlayan Berdan da ruhsal bunalımın getirdiği bir kimlik arayışı içine girer. Onun 
kimlik dönüşümlerinin temelinde de yine kent-taşra karşıtlığını açıkça ortaya koyan 
yolculuklar yatmaktadır. Berdan fiziksel varlığını, adıyla somutlaştırmak ister gibidir: 
“ ‘Benim adım Berdan,’ diyordum bir insanın adı çok önemliymiş, insan adıyla 
varmış, ya da insan adı kadarmış” (Toptaş, 2002: 169).  

Her iki eserde de standartlaşan ve monotonlaşan modern insanların, bu kaos 
ortamında ontolojik varlıklarını da tükettikleri söylenebilir. Aktaş’ın da belirttiği 
gibi,“Kapitalizmin döngüsüne kendisini bırakan insan ruhundan soyunarak bedeniyle 
ortada kalmıştır” (Aktaş, 1992: 122). “Kuşatılmış Yaşamlar”da kahramanın bir 
isminin bile olamaması, onun ontolojik varlığını hayali bir boyuta taşır. Bu bağlamda 
kahraman, ruhsal bir varoluşunun bulunmadığı modern yaşamdan fiziksel varlığını da 
kazımak ister. Kendi organlarını parçalama isteği ve intihar düşüncesi ise, bu 
dünyadaki maddi varlığını reddettiğinin ve maddenin egemenliğine teslim olduğunun 
açık göstergeleridir:  

“Bacaklarını, oldukça rastlantısal ve çoğu zaman kötü biçimde yeniden 
bağlanacağı zihninden uzakta, birbirinden ayrı nesneler gibigörmek. Kuşku 
içinde, kendini hareket eden bir organ yığını gibi hayal etmek. Üstelik bu 
organlara ihtiyacınız var, onlara korkunç ihtiyacınız var. Ama bu onların çok 
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acayip, kimi zaman pek tuhaf görünmelerini engellemiyor. Özellikle de 
bacakların. […]    Sadece intihar, ulaşılmaz olarak yukarda ışıl ışıl 
parlamakta(Huollebecq, 2013: 79). 

“Sonsuzluğa Nokta”da modern yaşam koşullarına uyum sağlayamayan Berdan 
ise, taşralı kimliği ile kentli kimliği arasında sıkışıp kalmış ve o da “Kuşatılmış 
Yaşamlar”daki gibi ruhsal varlığını somutlaştıramadığı modern yaşamdan fiziksel 
varlığını da silme düşüncesine kapılmıştır: 

“Ellerime dikkatle bir daha bakmıştım orada. Benimdiler; yaşları yaşıma, 
renkleri rengime hemen hemen denkti. Gene de korkuyla bakıyordum onlara, 
duruşlarında, son hızla giden bir minibüsün titreşimlerini arıyordum (Toptaş, 
2002: 105. 

Eserlerde kültürel değerlerini yitirdiklerinden, modernizmin bunalımını yaşayan 
kahramanlar, varoluşlarını sorgulamışlar ve hem fiziksel hem de ruhsal kütlelerini yok 
etme çabası içine girerek nihilist bir tavır sergilemişlerdir. GianniVattimo 
“Modernliğin Sonu” adlı eserinde modern insanın nihilist tutumunu şu şekilde 
tanımlar: “Nihilizm, Varlık’ın öznenin kudretinde olması demek değil, bilakis nihilizm, 
Varlık’ın değerin akıntısında yani evrensel denkliğin sonsuz dönüşümlerinde 
erimesidir” (Vattimo, 1999: 76). 

Sonuç olarak, MichelHuoellebecq’in “Kuşatılmış Yaşamlar” ile Hasan Ali 
Toptaş’ın “Sonsuzluğa Nokta” adlı eserleri, modernizmin eleştirisi bağlamında 
karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Her iki eserde de, aydınlanma düşüncesiyle birlikte 
şekillenen ve geleneksel kültürü yok sayan modern toplum yapısının, vadedilen 
özgürlükçü ve huzurlu yaşam koşullarını sağlayamadığı ve bu durumun da toplumda 
büyük bir kaos ortamı yarattığı ana karakterler üzerinden yansıtılmıştır. Eserlerdeki 
ana karakterler, dinsel otoriteyi reddederken makinenin kölesi durumuna gelmiş; 
modern hayatın monoton akışına ayak uydurmaya çalışırken robotlaşmış ve insani 
değerlerini yitirmişlerdir. Sosyal bağların zayıfladığı ve hatta yok olduğu bu yeni 
çağda, çevresiyle iletişim kuramayan kahramanlar, giderek yalnızlaşmış ve bunalıma 
girerek kimlik arayışına girmişlerdir. Her iki kahramanın kimlik bunalımı, köy-kent 
arasında yapılan yolculuklarda daha da somutlaştırılmış; geleneksel olanla 
karşılaştırma imkânı ise, modernitenin etkilerini daha belirgin kılmıştır. 
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ÖZET 

Her dilin kelime hazinesi kendine has ulusal özellikler taşır. Yabancı bir dil öğrenmek aynı 
zamanda başka bir ulusun kültürünü benimsemektir. Günümüzde dilbilim, iki dilin kelimeleri 
karşılaştırıldığında kelimenin anlamındaki ulusal kültür özelliklerinin dilin her aşamasında 
bulunduğunu da ortaya çıkarmıştır. Her şeyden önce kelimenin temel anlamında diğer bir ulusa 
ait olmayan gerçekleri gösteren kelimeler ya da başka dilde adlandırılamayan kelimeler 
bulunmaktadır. Dünyadaki coğrafi şartlar, dilin kelime hazinesi, gramer yapısı, tarihsel ya da 
kültürel gelişmeler bu kelimelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Ulusal kültür ögeleri bu 
kelimelerin anlamının temelini oluştururlar. Bu tür kelimeler Rusçada lakuna (karşılık 
bulamayan kelimeler) olarak adlandırılır. Rusçada bulunan bazı kelime ve kelime grupları 
Türkiye Türkçesine tam aktarılamamış ya da aktarılsa da anlam farklılıkları ortaya çıkmıştır. 
Bu çalışmada lakuna (karşılık bulamayan kelimeler) kavramının oluşturduğu zorluk ve 
karmaşa üzerinde durularak, bu kavramın ortaya çıkış sebebi betimleyici karşılaştırma yöntemi 
ile incelenmiştir. Türkiye Türkçesinde tam karşılığını bulamayan Rusça kelimeler anlambilim 
açısından değerlendirilmiştir. Çalışmadaki amacımız Rusça lakuna kavramının yeri ve rolünü 
teorik olarak kavramak ve Türkiye Türkçesinde karşılık bulamayan Rusça kavramların 
anlamsal tasnifini yapmaktır. İki dilin karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan, Rusça sözlük anlamı 
“boşluk” olan “lakuna” olarak adlandıracağımız kelimeleri diğer dile aktarırken açıklama 
yöntemine gidildiği ya da kelimenin olduğu gibi kaldığı sonucuna erişilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : dilbilim, lakuna, Rusça, Türkiye Türkçesi, ulusal kültür ögesi 

THE CONCEPT OF LACUNA IN RUSSIAN LINGUISTICS AND ITS 
EQUIVALENT IN TURKEY TURKISH 

ABSTRACT 

Every language vocabulary has unique national characteristics. Learning a foreign language is 
also learning its culture. Today linguistics reveals that when compared the words of two 
languages, there are national cultural characteristcs at all stages in the meaning of the word. 
First of all, there are words which show facts do not belong to other nations or words cannot be 
called in other languages. These kinds of words are called ‘’lacuna’’(words that cannot be 
found meaning in another language) in Russian language. Geographical conditions in the 
world, the language vocabulary, grammatical structure, historical or culturel developments 
form a basis of these words. National culture elements form the basis of the meaning of these 
words. Some words and word groups in Russian language cannot be transferred to Turkey 
Turkish or even if they are transferred, there are meaning differences. In this study, difficulties 
and complexity that lacuna (the words that cannot be found meaning in another language) 
makes and the reason why this term comes out are investigated with the method of descriptive 
comparison. Russian words which cannot be found meaningful in Turkey Turkish are 
evaluated in terms of semantics. Our aim in this study is to understand the Russian concept of 

64 M. Türker, Rus Dilbiliminde Lakuna (Lacuna) Kavramına Bir Bakış, Kayseri 2014 yüksek lisans tezinden alıntı 
yapılmıştır. 
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‘’lacuna’’,its place and role as theoretical and to make meaning arrangements Russian words 
that cannot be found in Turkey Turkish. It is concluded that while transferring to another 
language, instead of lacuna words, whose Russian lexical meaning is “blank”,the method of 
explaining is preferred or the word is used in a same way. 

Keywords: lacuna, linguistics, Russian, national cultural elements, Turkey Turkish 

GİRİŞ 

Bireyin duygu ve düşüncelerinin ifade aracı olarak dil, ulusal olduğu kadar da 
evrensel değerleri anlatmaya ve aktarmaya hizmet etmektedir. “Dil,insanlar arasında 
karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil 
ve anlam bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre biçimlenmiş ortak 
kurallarının yardımı ile başkalarına aktarılmasını sağlayan, seslerden örülü çok yönlü 
ve gelişmiş bir sistemdir" (Korkmaz 2010: 67). Her dil ilk sırada ait olduğu ulusa özgü 
duygu, düşünce, hal ve hareketi ifade eder. Bir dilin ifade ettiği yazılı veya sözlü 
anlatım başka dile aktarılırsa aslında o dile özgü olan özellikler daha belirgin hale 
gelir.  Duygu ve düşüncelerin ifade aracı olan dil kendi ulusuna yönelik tüm zenginliği 
veya yalınlığı kelime, ifade ve cümlelerle aktarır. Bunun da sınırı aktaran ve kullanan 
ulusun kelime hazinesi, ifade zenginliği ve derinliğiyle çizilir. Fakat başka bir dilin 
öğretimi, o dilde düşünce ve duyguların ifadesi ya da yazılı veya sözlü metnin başka 
bir dile aktarımı söz konusu olduğunda, kimi ifade edilen araçların o dildeki manayı 
tam anlamıyla karşılayamadığı ve aktarılamadığı görülür. Kimi zaman ise kelime 
karşılığı bulunsa bile anlamı farklılık arz eder. Farklı dillerdeki kelime anlamındaki 
farklılıkları, kültürlerarası farklılık olarak da niteleyebiliriz. Elbette, kültürel değerler 
her ne kadar farklılık arz ederse etsin bu değerlerin ağırlıktaki evrensel boyutları göz 
ardı edilemez.  

Temel işlevi dil ile nesneler arasındaki ilişkiyi sağlamak olan kelimeler, dil ve 
kültürdeki farklılıkları tespit etmede en önemli araçtır. Maddi ve manevi kültürün 
değerlerinin ifade aracı olan dil canlı bir organizma gibi ulusun gelişiminin 
takipçisidir. Rus dilinin yabancı dil olarak öğretiminin kendine özgü özellikleri vardır. 
Bunların bir sistem halinde irdelenmesi benzerlik ve farklılıkların tespiti, incelenmesi 
ve bilimsel temellere istinat ederek açıklamasıyla dilbilim alanına katkı sağlar. Türk 
ve Rus dillerinin iki farklı dil ailesine ait olması, fakat bunun yanında coğrafya olarak 
yakın konumlarda yerleşmesi ve uzun yıllar siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ilişkiler 
içerisinde olması dolayısıyla dilbilimsel çalışmalarda bu ilişkilerin çeşitli boyutlarını 
gözlemek mümkündür. Kimi zaman somut sonuçlar, kimi zaman ise olasılıklar üzerine 
yapılan yorumlardan yola çıkılarak her iki dildeki kavram ve kelimeleri tam olarak 
anlıyoruz veya anlamakta zorlanıyoruz. Rus dilinde olup Türkçeye tam aktarılamayan, 
farklı anlam ifade eden ya da anlamı açıklama yolu ile Türkçeye aktarılan kelimeler 
anlamsal ve yapısal bakımdan incelenerek ortaya çıkmıştır.  
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Lakuna Kavramı ve Türkiye Türkçesindeki Karşılığı 

Rusça, лакуна (lakuna), Fransızca “lacune” kelimesinden türeyen Latince, 
lacunakelimesinin Türkçeye çevrildiğinde sözlükte; “boşluk, aralık, delik, açıklık, iki 
şey arasındaki açıklık, mesafe, basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, 
yarı açık, tam kapanmamış” (Gültek 2004: 636) anlamlarındakarşımıza çıkar. 
Dilbilimsel olarak anlamına bakıldığında özellikle çeviri bilimde sık karşılaştığımız, 
boşluk yani aktarımı tam mümkün olamayan ya da karşılığını bulamayan kelime 
olarak görürüz. Rus dilbilimci, göstergebilim uzmanı Yu. S. Stepanov (1965: 128) 
üslup bilimiyle ilgili ele aldığı çalışmasında Rusça ve Fransızca karşılaştırmalar 
yapmış, lakunalara geniş yer verdiği çalışmasında lakunalarla ilgili şunları söylemiştir. 
“Karşılaştırmalı çalışmalarda, iki dilli sözlüklerde kelimenin karşılığının olmaması 
durumunda bu kavramlar ortaya çıkar.” 

Türkiye Türkçesi, diğer Türk dillerinin de ait olduğu Altay dil ailesine Rusça ise 
Slav Dillerinden, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav 
Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna aittir. Ait oldukları dil ailelerinin farklı 
olmaları dolayısıyla Türkçe ve Rusça karşılaştırmalı dilbilimsel çalışmalarda 
farklılıkların olması beklenen bir durumdur. Dolayısıyla her iki ulusun, dil vasıtasıyla 
nesilden nesile aktarılan kendine özgü bir ifade tarzı, yapısal özellikleri ve anlatım 
kültürü vardır. Bu husus zamana yayılmakla birlikte yaşamın her alanıyla ilgili 
kelimelerde çıkar. 

Lakunalar veya karşılık bulamayan kelimeler nedir sorusuna yanıt verirken Rus 
dilbilimci V.G. Kıneva (2007: 148) eşdeğeri olmayan birleşik kelimeleri incelediği 
makalesinde lakuna/karşılık bulamayan kelime nedir sorusuna iki farklı görüşle cevap 
bulmuştur. 

“Bazı araştırmacılar, karşılık bulamayan kelimeler, ulusun kültürünü ve 
gerçeklerini yansıtan kelimelerdir, der. Bazıları ise, bunu başka dile 
çevrilemeyen kelimeler olarak değerlendirir. Ancak öne sürülen görüşlerde bu 
kelimelerin göreceliliğini de hesaba katmak gerekir. İlk olarak, karşılık 
bulamayan kelimeler başka dile çevrilirken her zaman karşılıksız olmayabilir. 
Örneğin, Rusça “колхоз (kolhoz)” kelimesi İngilizceye çevrilirken karşılığı 
yoktur. Ama Çinceye çevrilirken karşılığı vardır. İkinci olarak, çeviride bazen 
karşılık bulamayan kelimeler karşımıza çıkar, bu aşamada çevrilen dilde uygun 
olan kelime olmayabilir ama yavaş yavaş karşılığını bulacaktır. Örneğin, 
yaklaşık 8–10 yıl önce “дед-мороз (ded- moroz)” kelimesinin Çincede karşılığı 
yoktu fakat bugün pek çok Çinli bu kelimenin hangi manaya geldiğini 
anlayabiliyor. Bundan başka, karşılık bulamayan kelimeler demek, bir kelimenin 
aktarılamadığı anlamına gelmez, bu kelimeleri aktarmanın bir yolu mutlaka 
bulunur.” 
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Kıneva’nın da belirttiği gibi, lakuna kavramı her zaman karşılık 
bulamayan değildir, ancak aktarıldığı dilde uyumlu kelime olmayabilir. 
Örneğin; Rusça “ много” ve  “очень” kelimeleri Türkçeye aktarıldığında 
karşılığı “çok”tur. Fakat “много (mnogo)” kelimesi daha çok isimleri nitelerken 
yani ismin önünde kullanılırken, “очень (oçen’)” kelimesi daha çok fiilleri 
niteler. 

Bıkova’ya (1999: 87) göre lakuna kavramı “o dili konuşan insanların 
oluşturduğu bilgi haznesi ve dilin işlevi ve de kültür olaylarının özelliklerini 
aktaran kelimelerdir.” 

Bir dilde kelimelerin en temel işlevi sosyal düzeydeki anlamsal değeri ve 
canlılığıdır. Bu nedenle dil içerisinde, dili kullanan halkın mantalitesini, 
algılama tarzındaki farklılıklarını, hatta davranışsal ayrıntıyı içeren kelimeler 
önemli rol oynar. Her dildeki kelimeler, içinde ulusal kültür özellikleri, hatta 
kültür ve tarih ilişkisini bilmeden anlaşılması güç bir dünya görüşü barındırır. 
Yani çeviriler ve yapılan karşılaştırmalı çalışmaların yanı sırayabancıbir dili 
öğrenmede karşımıza çıkan sorun ulusal kültürün özgünlüğü, bu kelimeleri de 
beraberinde getirmekle kalmaz, o halkın kültür ve tarihine hâkim olmanın 
gerekliliğini de vurgular.  

Lakunalar geniş muhteviyata sahip bir konudur. Lakunalar, yani eşdeğeri 
veya karşılığı olmayan kelimeler kavramı S.Vlahov, A. Suprun, V. Gak, V. 
Jelvis, G. Tomahin, E. Vereşagin, G. Çernov, Yu. S. Stepanov gibi Rus 
dilbilimciler tarafından ele alınmıştır ve farklı dillerle karşılaştırılarak 
incelenmiştir. Karşılığı bulunamayan, farklılık arz eden veya boşluk diye 
nitelendirilen bu durumlar farklı araştırmacılar tarafından terminolojik olarak da 
değişik biçimlerde adlandırmıştır. Örneğin, Rusçada "eksiklik, boşluk” (пробел 
(probel),”, “boşluk, atlama”, (лакуна (lakuna), “dilbilimsel açıdan özel 
kelimeler”, (лингвоспецифичная лексика (lingvospetsifiçnaya leksika), 
“karşılık bulamayan kelimeler”, (безэквивалентная лексика 
(bezekvivalentnaya leksika), “eşdeğeri olmayan kelimeler” gibi örnekleri 
görmek mümkündür.  

Türkçenin eklemeli bir dil olması, Rusçanın ise çekimli bir dil oluşu ve 
yine iki dilin gramer yapılarında, isim ve fiil türlerindeki farklılıklardan dolayı 
lakuna kavramının doğuşuna zemin hazırlamaktadır. Örneğin; Rusçada isimleri 
sınıflandırırken erkek, dişi ve orta cins olmak üzere üç farklı isim cinsi 
kullanılırken, Türkçede böyle bir durum söz konusu değildir. Bu sebeple 
Rusçada bir ismin erkek cinsi farklı ifade edilirken, dişi cinsi farklı şekilde ifade 
edilir. Bu kelimeler de Türkçeye aktarılırken lakuna olarak karşımıza çıkar. 
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Ulus adlarının ifade ediliş biçimi Rusçada erkek için “Tурок (Turok)” bayan 
için ise “Tурчанка (Turçanka)” şeklindedir. Türkçede ise “Türk” kelimesi hem 
bayanları hem de erkekleri ifade etmede kullanılmaktadır. Meslekler, hayvan 
adları Rusçada erkek ve dişi olarak farklı kelimelerle ifade edilirken Türkçede 
tek kelime kullanılmakta ya da kelimeyi niteleyici başka bir kelime 
eklenmektedir.Örneğin; Türkçe “terzi”  kelimesi Rusçada “erkek terziler” için 
“portnoy (портной)”, “bayan terziler” için ise “портниха (portniha)” kelimeleri 
kullanılırken, Türkçede “bayan terzi” ve “erkek terzi” şeklinde kullanılmaktadır. 
Hayvan adlarını ifade ederken Rusçadaerkek kedi anlamında “кот (kot)” dişi 
kedi anlamında da “кошка  (koşka)” kelimeleri kullanılır. Türkçede ise “kedi” 
kelimesinin önüne cinsiyetini belirten “erkek ve dişi” kelimeleri getirilerek 
kullanılır.Rusça "дядя (dyadya)" kelimesi, Türkçeye “amca” ya da  “dayı” 
olarak çevrilir. Rusça "дядя по матери (dyadya po materi)” Türkçeye “dayı” 
olarak çevrilir, "дядя по отцу ( dyadya po otsu)” Türkçeye “amca” olarak 
çevrilir. Karışıklığı gidermek için açıklama yöntemine başvurulur. 

Dış dünyanın algılanması, dile yansıması gibi durumlar dikkate 
alındığında lakunalar, genel olarak halkın yaşamına dair ve halkın yaşamıyla 
yakından ilgili kelimelerdir. Lakunalar bir dildeki hayvan ve bitki isimleri dahil, 
doğa olaylarının açıklanmasında da ortaya çıkar. Örneğin; Rus halkının alışık 
olduğu doğa olaylarından; “kar, soğuk, ayaz” gibi kelimeleri sayılabilir. Rus 
halkının yaşamında doğa olaylarının ne kadar yer aldığına örnek 
gösterilebilecek en güzel durum, sözlük incelemesidir. Rusça “kar” ile ilgili 8–
10 kelime ya da söz öbeği varken Türkçede bu sayı 3–4 kelimeyi 
geçmeyecektir. Kelimelerin çeşitliliği, ülkenin coğrafi konumu, iklim özellikleri 
gibi daha pek çok unsura bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

Dolayısıyla iki dili karşılaştırırken de halkın yaşam koşulları, doğa 
olayları vb. durumlar sebebiyle kelimelerin ortaya çıkışı ve kullanımlarında 
görecelilik oluşacaktır. Yine iklim özelliklerinden Rusçada “kar” kelimesiyle 
ilgili kelimeler Türkçeye çevrildiğinde kar+isim şeklindedir. “Снегопад 
(snegopad), kar yağışı, снеговик (snegovik), kardan adam, снежок (snejok), 
kartopu, снежинка (snejinka), kar tanesi, снегурочка (sneguroçka), Noel 
babanın torunları, снежная баба (snejnaya baba), kardan kadın”. Rusça tek 
kelime ile ifade edilen bu kavramlar Türkçeye aktarılırken söz öbekleri şeklinde 
karşımıza çıkar.  

SONUÇ 

Dünyadaki tüm dillerde lakunalara rastlamak mümkündür. Yaşam şartları, 
halkın yaşam tarzı farklı bir kültürde olmayan kelimeleri ortaya çıkarır. Bu yüzden 
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yabancı dille iletişim sosyokültürel ve dilbilimsel açıdan belli bir seviyede o dile 
hâkim olmayı gerektirir, bundan dolayı dille kültürü birlikte öğrenme gerekliliği 
oluşur. 

Lakunalar, aktarıldığı dilin kelime hazinesinde karşılık bulurken, açıklama 
yöntemine gidildiği ya da kelimenin olduğu gibi kaldığı tespit edilmiştir. Çalışmada 
lakuna kavramının teorik incelenmesiyle terminolojik literatür belirlenmiştir. Diller 
arası lakunaları örneklerle belirlemek Rusça- Türkçe karşılaştırmalı çalışmalara, 
kelime bilgisine, çeviride ve genel dil öğretiminde okuyuculara ışık tutacaktır.  

Canlı ve sürekli gelişen bir sistem olan dil içerisinde lakunalar, dilin gelişmesini 
harekete geçiren güç olarak temel zıtlıkları oluşturur. 

KAYNAKÇA  

BIKOVA, Gulçera Vahobovna (1999). Lakunarnost’ Kak Kategoriya 
Leksiçeskoy Sistemalogii.  Doktora Tezi. Voronej: Voronej Devlet Ü. 

GÜLTEK, Vedat (2004).  Rusça- Türkçe Sözlük. Ankara: Bilim ve Sanat Yay. 

KINEVA,Viktoriya Goçeva(2007). “Slojnıe Slova v Kontekste Otnoseniy 
Ekvivalentnosti- Bezekvivalentnosti Pri Yazıkovom Sopostavlenii (na materiale 
Greçeskogo, Ruskogo i Bolgarskogo yazıkov)”, Mir Ruskogo Slova i Russkoe Slovo v 
Mire XI Kongress Mejdunarodnoj accotsiatsii prepodavateley russkogo yazıka i 
literaturı 17-23 Eylül 2007. Sofya:Heron Press. 146 -151 

KORKMAZ, Zeynep (2010). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil 
Kurumu Yayınları. 

STEPANOV, Yuri Sergeyeviç(1965).  Frantsuzskaya Stilistika. Moskova: 
Vısşaya şkola. 

618 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 
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ÖZET 

Peygamber efendimize duyulan sevgi ve bağlılık, mevlit türünün yazılmasındaki en temel 
etkenler arasında yer almaktadır. Doğu toplumlarında yaygınlık kazanan bu türün yazılma 
nedeni aynı olsa da; bunun ifade edilmesi, yazılış biçimi ve yer verilen olaylar, konular 
farklılık göstermektedir. Süleyman Çelebi’nin 15. yüzyılda yazdığı Vesiletü-n Necât (Kurtuluş 
Vesilesi) isimli mevlit, Türk edebiyatının en çok bilinen ve değer verilen eseridir. Ahmed-i 
Xasi’nin 19. yüzyılın sonlarında kaleme aldığı Mewlid-i Nebiyyi El-Qureyşi (Kureyşli Nebinin 
Mevlidi) isimli eser ise Zaza edebiyatının en çok bilinen mevlididir. Süleyman Çelebi’nin 
mevlidi Türk edebiyatında, Ahmed-i Xasi’nin mevlidi ise Zaza edebiyatındaki ilk mevlit olma 
özelliğine sahiptir. Bu çalışmada; Süleyman Çelebi ile Ahmed-i Xasi’nin hayatlarınakısaca 
değinilecek; her iki mevlit vezni, kafiyesi, bölümleri bakımından incelenecek, bu mevlitlerin 
benzer yönleri irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed-i Xasi, Mevlit, Türkçe, Süleyman Çelebi, Zazaca. 

A COMPARISON BETWEEN THE MAWLID OF SULEYMAN CELEBI AND 
AHMED-I XASI 

ABSTRACT 

The love and loyalty towards our prophet is among the most fundamental factor in the writing 
of Mawlid type. Even though the reason for writing this type of writing being widespread in 
Eastern societies is same; however, the form of expression, type of writing, mentioned events 
and topics differ.  The Mawlid written by Suleyman Çelebi in the 15th century and called 
Vesiletü-n Necât (the Salvation Occasion) is the most known and valued work of Turkish 
literature.  Whereas the Mawlid written by Molla Ahmed-i Xasi towards the end of 19th 
centuryand called Mewlid-i Nebiyyi El-Qureyşi (the Mawlid of the Nabi of Quraysh) is the 
most widespread Mawlid of Zaza literature. The Mawlid of Süleyman Çelebi is the first 
Mawlid in Turkish literature while the Mawlid of Molla Ahmed-i Xasi is the first one in Zaza 
literature. In this study, the life and scientific entities of Suleyman Celebi and Molla Ahmed-i 
Xasi will be included; both of the Mawlids will be examined in terms of rhythm, rhyme and 
section, and the different and similar aspects of them will be discussed. 

Keywords: Ahmed-i Xasi, Mawlid, Turkish, Suleyman Celebi, Zazaki. 

 1.GİRİŞ 

Müslümanlığın hak din olarak kıyamete kadar devam edecek olması 
dolayısıyla; hem Kuran’ı Kerim’e hem de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v)’e ayrı bir değer addedilmiştir. Peygamber Efendimizin hayatta olduğu süre 
zarfında ona duyulan sevgi ve muhabbet; onun vefatından sonra da katlanarak 
artmıştır. O’ndan sonra gelen nesiller O’nu görememenin hüznünü yaşamışlardır. 
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Peygamber Efendimize duyulan bu sevgi ve muhabbet, zamanla onun hakkında 
kitaplar yazılmasına ve O’na dair daha çok bilginin ortaya çıkarılması için yeni 
çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamıştır. O’nun şahsi hayatını anlatan ve O’nun 
örnek kişiliğini yansıtan eserler, zamanla yeni alanlar oluşturmuştur. Oluşan bu yeni 
alanların başında da mevlit gelmektedir. Zaman içerisinde bu tür, aynı zamanda bilim 
insanlarının araştırmalar yapabilecekleri farklı bir alan haline gelmiştir. Bugün sadece 
mevlit eserleri yazılmamakta; aynı zamanda yazılan mevlit eserleri üzerine ilmi 
çalışmalar da her geçen gün artmaktadır. 

2. KAVRAMSAL BİR KELİME OLARAK MEVLİDİN TANIMI 

Mevlit hakkında yazılan eserleri incelediğimiz zaman, bu kavram için birbirine 
benzer ama farklı tanımların yapıldığını görmekteyiz. 

“Arapça ve bir kelime olan ‘mevlid’ vilâdet sözcüğünden türetilmiş olup, 
çoğulu mevalid’dir. Bu sözcük Arap dilinde umumi anlamda bir zaman ismi olarak, 
‘herhangi birinin doğduğu zaman’ bir mekan ismi olarak ‘herhangi birinin doğduğu 
yer’ ve ayrıca ‘doğma, doğum’ gibi anlamlar ifade ediyor olmakla birlikte, hususi 
olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ‘doğduğu zaman’, ‘doğduğu yer’ ve ‘doğumunu 
anlatan manzum eser’ gibi anlamları da ihtiva eder.” (Akdağ 2008: 85) 

“Doğma, doğum yeri, doğum zamanı” manalarına gelen mevlid, İslami Türk 
Edebiyatı’nın en sevilen türlerindendir. Edebi bir terim olarak ise, Hz. Muhammed’in 
özellikle doğumu başta olmak üzere, hayatının çeşitli safhalarından (peygamberliği, 
miracı, diğer mucizeleri ve vefatı) kısaca bahseden, çoğunlukla manzum olan ve 
mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan eserlerin genel adıdır.” (Ekinci 2011: 262) 

“Sözlükte ‘doğum yeri ve zamanı’ anlamına gelen mevlid kelimesi, Hz. 
Peygamber ile ilgili asıl kullanımı yanında, zamanla tasavvuf çevrelerinde Mısır başta 
olmak üzere, Arap dünyasında velilerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde 
geniş bir anlam kazanmıştır.” (Özel 2004: 475) 

“Arap ve Türk Edebiyatlarında Hz. Muhammed’in doğumu başta olmak üzere, 
hayatı, mucizeleri, gazaları, ahlakı, vefatı, hilyesini övgü ile anlatan eser.” (Pala 2000: 
275) 

“Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümü olan 12 Rebiülevvel gününe rastlayan 
gecede yapılan dini törenler ile bu törenlerde okunmak üzere yazılmış manzum 
eserlere mevlid denir.” (Pala 2009: 1) 

Bütün bu tanımlamalara dikkat edildiğinde iki özellik göze çarpmaktadır. Genel 
itibari ile mevlidin doğma, doğum anlamına geldiği; özel anlamı itibari ile Hz. 
Muhammed’in hayatını anlatan eserler olduğu herkesin kabulü olan bir tanımdır. 
Peygamber Efendimizin hayatı yazılırken; doğumundan önceki hadiselerden 
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başlanılarak, vefatına kadar ki bütün hadiseler (doğumu, çocukluğu, gençliği, 
peygamberliği, miracı, hicreti, savaşları vb.) ayrıntılı olarak işlenir. 

3. MEVLİD TÜRÜNÜN İLK ÖRNEKLERİ 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), hayatı boyunca örnek şahsiyeti ve hayatı ile 
insanlara en büyük rehber olmuştur. Onun ahlakı ve örnek hayatı ise Müslümanların 
ikinci büyük kaynağıdır. Öyle ki Kuran-ı Kerim’den sonra en çok itibar edilen dinî 
hükümler Peygamber Efendimizin yaşamından alınmaktadır. Hal böyle olunca O’nun 
hayatına ayrı bir itina gösterilmiş ve O’ndan görülen her şey ayrı bir değer 
kazanmıştır.  

Mevlid eserlerini muhteva bakımından bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda 
genel itibari ile mevlid kitapları kâinatın yaratılması, Hz. Âdem’in vücut bulması, 
Peygamberlik mührünün Hz. Âdem’e derç edilmesi ve bu nurun bir silsile halinde 
nesiller boyunca Peygamber Efendimize kadar taşınması, Hz. Peygamberin doğduğu 
gece, bu gece meydana gelen mucizeler, Miraç hadisesi ve dua şeklinde olduğu 
görülmektedir. Ancak bu kesin ve her zaman uyulması gereken bir sıralama, bir usul 
değildir. Bazı mevlitlerde bu bölümlerin birkaçı bulunmazken, bazı mevlitlerde de bu 
sıralanan bölümlerden çok daha fazla kısımlar da yer alabilmektedir. Bu nedenle 
mevlitlerin konu ve içerik bakımından esnek ve değişken bir yapılarının olduğu 
görülmektedir. 

Hz. Peygamberin vefatının ardından toplantılarda, meclislerde sürekli onun 
hayatı, meziyetleri anlatılır. Nihayetinde Harunreşid’in annesi (ö.790) Hz. 
Peygamberin doğduğu evi mescit durumuna getirir. Hz. Peygamberin doğum günü 
olarak kabul edilen Rebiülevvel ayının 11.-12. gecesi yaklaştığında burası ziyarete 
açılarak törenler düzenlenir. Daha sonraları da bu bir gelenek halinde devam eder. 
(Alyılmaz 1999: 197) 

Sünni Müslümanlarda ise ilk resmi mevlid töreni Selçukluların Erbil Atabeyi 
Ebu Said Muzafferüddin Gökbörü (ö.1232?/1233?) zamanında yapılır. Atabeyi Ebu 
Said Muzafferüddin Gökbörü’nün emriyle düzenlenen törenlerden sonra, “mevlid 
töreni düzenleme” Sünni Müslümanlar tarafından adeta kutsal bir gelenek olarak kabul 
edilir ve kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılır. Osmanlılarda III. Murad 
devrinde kutlanmaya başlanır. (Alyılmaz 1999: 197) 

Hz. Peygamber için düzenlenen mevlid törenleri ile birlikte özellikle X. 
yüzyıldan itibaren “mevlid yazma” bir geleneğe dönüşür. Mevlitler önceleri mesnevi 
tarzında yazılmış “Siyer-i Nebiler”, “Şemal-i Şerifler” olarak karşımıza çıkar. Zira 
meşhur hadis alimi Tirmizi (ö.892)’nin IX yüzyılda yazdığı Şemal-i Şerif ve 
Muhammed b. İshak (ö.850)’ın yazmış olduğu siyer ilk mevlit örneklerindendir. 

621 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

Mevlid adının geçtiği ilk eser ise İbnü’l- Cevz (ö.1201)’in Mevlid’ün-Nebi adlı 
eseridir. (Alyılmaz 1999: 197) 

4. SÜLEYMAN ÇELEBİ İLE AHMED-İ XASİ’NİN HAYATI 

Kaynaklarda Süleyman Çelebi’nin Ahmed Paşa’nın oğlu ve Şeyh Mahmud’un 
torunu olduğu, Şeyh Mahmud’un Orhan Gazi’ye silah arkadaşlığı ettiği, Orhan 
Gazi’nin bu zâtı ilmen çok takdir ettiği için, halkın onun bilgisinden yararlanması 
maksadıyla, kendisine İznik’te bir medrese yaptırdığı da belirtilmektedir. (Pekolcay 
2005: 19) Süleyman Çelebi, Yıldırım Bayezid zamanında bir müddet Divan-ı 
Hümayun imamlığı yaptığı ve 1400’lerde inşası tamamlanan Bursa Ulu Caminin 
imamlığına getirildiği, Vesiletü-n Necât’ı 1409’da bu görevdeyken yazdığı 
bilinmektedir. 1422 yılında vefat eden Çelebi’nin kabri Bursa’dadır. (Pala 2009: 4) 

Molla Ahmed-i Xasi, 1867’de Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Hazan 
nahiyesinde dünyaya geldi. Babasının adı Hasan, annesinin adı da Medine’dir. Aslen 
Bingöl’ün Genç ilçesindendir. Dedesi Molla Osman, Hazan’da imamlık yapmış, sonra 
da ailesi ile beraber buraya yerleşmiştir. İlk eğitimini babasından almış, daha sonraları 
da birçok yerde medrese eğitimi görmüştür. Medrese eğitimini Diyarbakır’da 
tamamladı ve icazetiniDiyarbakır Müftüsü Hacı İbrahim Efendi’den almıştır. Kısa bir 
süre memurluk yaptı, iki yıl da müftülük görevini yerine getirdikten sonra istifa etti. 
18 Şubat 1951’de vefat etti. Mezarı Hazan’dadır. (Varol 2012: 631) 

5. ÇELEBİ VE XASİ’YE AİT MEVLİDLERİN ÖNEMİ 

İlk Türkçe mevlid metni hakkında kaynaklarda açık bilgi yer almamakta ve 
Süleyman Çelebi’nin 812’de (1409) kaleme aldığı Vesîletü-n-Necât adlı mesnevinin 
ilk mevlid olduğu görüşü yaygın bir şekilde kabul görmektedir. (Aksoy 2004: 482) 
Vesiletü’n Necat, Arapça bir tamlama olup, “Kurtuluş Vesilesi (Yolu)” anlamına 
gelmektedir. Müellif Süleyman Çelebi, mezkûr eserine her ne kadar bu ismi vermişse 
de halk, bu eseri “Mevlid” diye bilmiş ve öyle isimlendirmiştir. (Akdağ 2008: 85) Eser 
yazıldığı dönemden itibaren Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde özellikle Hz. 
Peygamber’in doğum günlerinde okunmuş, bestelenmiş, çeşitli dillere çevrilmiş ve 
nazireleri yazılmıştır. (Pekolcay 2004: 486) 

Süleyman Çelebi mevlidinin bugüne kadar yaşamasının, halk toplulukları 
tarafından sevilip okunmasının nedeni, dilinin sadeliği ve anlatımının güzelliğidir. 
Başka mevlitlerde bu niteliği taşıyan beyitlerle bölümler, sonradan Süleyman Çelebi 
mevlidinin içine alınarak yaşama olanağı bulmuşlardır.(Mazıoğlu 1974: 60) 

Türk Edebiyatında Süleyman Çelebi’nin mevlidine gösterilen bu ilgi ve 
teveccühün, Zaza Edebiyatında da Ahmed-i Xasi’nin mevlidine gösterildiği 
görülmektedir. Zira Ahmed-i Xasi’nin mevlidi, Zazaca mevlitler içerisinde en fazla 
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bilinen ve en fazla değer verilen mevlittir. Bu mevlid aynı zamanda en fazla 
çalışmanın yapıldığı, en fazla transkript edilen metin olarak da bilinmektedir.  

Arap alfabesi ile orijinal metin olarak 1899 tarihinde Diyarbakır Litografya 
Matbaası’nda 400 adet basılan Molla Ahmed-i Xasi’nin mevlidi, ilk defa 1985 
tarihinde Malmisanıj tarafından Arap harflerinden Latin harflerine çevrilmiş ve 
Hêvîdergisinde yayımlanmıştır. Kitabın ikinci transkripsiyonu, 1994 tarihinde Mihanî 
tarafından yapılmış ve Fırat Yayınları tarafından basılmıştır. Molla Muhammed 
Kavari de 2005 yılında mevlidin üçüncü bir defa transkripsiyonunu yapmış ve kendi 
şiirlerinden oluşan birkaç ekleme ile baskısını yapmıştır. W.K.Merdimîn tarafından da 
2008 yılında Arap harflerinden Latin harflerine çevirisi yapılmış ve sayfanın bir 
yüzünde Arap harfleri, diğer yüzünde de Latin harfleri olmak üzere Hivda İletişim 
tarafından baskısı yapılmıştır. Mevlidin Roşan Lezgin tarafından yapılan 
transkripsiyonuise 2013 tarihinde Nûbihar yayınları tarafından basılmıştır. Eserin son 
transkripsiyonu ise dizin ile beraber Osman Özer tarafından yapılmış ve 2016 yılında 
Bingöl Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 

6. ÇELEBİ İLE XASİ’NİN MEVLİDLERİNİN YAZILMA HİKÂYESİ 

Kaynaklarda hem Süleyman Çelebi’nin hem de Ahmed-i Xasi’nin mevlitlerinin 
yazılmasına dair birer hadise anlatılmaktadır. Rivayete göre Ulu Cami vaizlerinden 
biri Bursalılara hitap ederken, Bakara Suresinin 285. Ayetini okumuş ve Allah’ın 
Peygamberleri arasında herhangi bir fark olmadığı üzerine sözler söylemeye 
başlamıştır. (Bunun üzerine vaiz ile cemaat arasında tartışma çıkmıştır). Ne var ki tüm 
bu tartışmalara şahit olan imam Süleyman Çelebi yaşananlara çok üzülmüş ve Hz. 
Peygamber’e olan aşkını anlatmak ve bir daha böyle bir tartışmaya mahal bırakmamak 
üzere kısa bir sürede Vesiletü’n Necât adlı eserini yazmıştır. (Pala 2009: 4-5) 

Ahmed-i Xasi’nin de mevlidini yazmasının oldukça ilginç bir hikâyesi 
bulunmaktadır. Musa Anter hatıralarında bunu şöyle nakleder: Bir gün Kurmanc Kürt 
şeyhler demişler ki, “Zazalar nedir ki? Düşün, Ehmedê Xanî, Melayê Cizîrî, Feqîyê 
Teyran’ı bir yana bıraksak da, Melayê Batê gibi, içinizde bir mevlit yazacak kimse 
dahi olmamıştır. Mele Hasse şaka olarak yapılan bu tarizi bahane ederek, “Vallahi ben 
Zazaca bir mevlit yazmadan bu evden çıkmayacağım” demiş, bir hafta içinde de 
bugün elimizdeki Zazaca mevlidi yazmıştır. (Anter 1999: 177-178) 

7. ÇELEBİ İLE XASİ’NİN MEVLİDLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Süleyman Çelebi’nin mevlidi ile Ahmed-i Xasi’nin mevlidi farklı dönemlerde 
yazılmıştır. Süleyman Çelebi mevlidini 1409 yılında kaleme alırken, Ahmed-i Xasi ise 
1892 yılında yazmıştır. İki mevlid yazarı arasında yaklaşık beş yüzyıl bulunmasına 
rağmen, bu iki mevlid arasında oldukça fazla benzer nokta bulunmaktadır. Mevlit 
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metinlerindeki alıntılarda Süleyman Çelebi’nin mevlidi için Kapı Yayınları, Ahmed-i 
Xasi’nin mevlidi için ise Hivda İletişim’e ait baskılar esas alınmıştır.  

7.1. Mevlitlerin Vezni 

Süleyman Çelebi ile Ahmed-i Xasi’nin mevlitleri aynı aruz vezni ile yazılmıştır. 
Her iki mevlit de 11’li aruz kalıbı olan Fâilâtun/Fâilâtun/Fâilun kalıbı ile yazılmıştır. 
Bu vezin aynı zamanda mevlit vezni olarak da bilinmektedir. 

Allah adın zikredelim evvelâ 

Vâcib odur cümle işte her kula (S.Ç.) 

Fâ/i/lâ/tun  Fâ/i/lâ/tun   Fâ/i/lun 

Ez bi bîsmîllahî îbtida kena 

Raziqê ‘aman u xasan piya kena (A.X.) 

Fâ/i/lâ/tun  Fâ/i/lâ/tun   Fâ/i/lun 

7.2. Mevlitlerin Kafiye Şeması 

Süleyman Çelebi ile Ahmed-i Xasi’nin kafiye şeması ortaktır. Her iki mevlitte 
de her beyit kendi arasında kafiyeli olacak şekilde yazılmıştır. Mevlitler mesnevi 
tarzında kaleme alınmalarından dolayı, bu kafiye şeması ile yazılmaktadır. Zira 
mesneviler, her beyit kendi arasında kafiyeli olacak şekilde kaleme alınmaktadır.  

Süleyman Çelebi     Ahmed-i Xasi 
Allah adın zikredelim evvelâ  a Ez bi bîsmîllahî îptîda kena  a 
Vâcib odur cümle işte her kula a  Raziqê aman û xasan pîya kena a 
Allah adın her kim o evvel ana b  Rabbî hemd û şukri ancax to rê bî b 
Her işi âsân eder Allah ona  b    Kîbr û medh û fexri pêro to rê bî    b 
Allah adı olsa her işin önü  c Çende ray bê masîwa bi hemdê mac 
Hergiz ebter olmaya onun sonu c  Labelê nêrî hîsaban çendê ma c 

 

7.3. Mevlitlerde Konu Bakımından Benzer Olan Bölümler  

Süleyman Çelebi’nin mevlidi ile Ahmed-i Xasi’nin mevlidi farklı dönemlerde 
ve farklı dillerde yazılmış olsa da, bu iki mevlidin; mevlidin ana temaları bakımından 
ortak olduğu görülmektedir.  

7.3.1. Allah’ın Birliği ve Sıfatları 

Mevlitlerin genellikle giriş kısımlarında, Allah’ın birliği ve sıfatları hakkında 
bölümler bulunmaktadır. Süleyman Çelebi ile Ahmed-i Xasi’nin mevlitlerinde de bu 
bölümler yer almaktadır. Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu kısım ilk bölüm olarak 
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yer alırken, Ahmed-i Xasi’nin mevlidinde ise giriş ve ilk bölümden sonra yer 
almaktadır.  

Var iken ol yok idi ins û melek / Arş û ferş û ay û gün hem nüh felek(S.Ç.) 

“Henüz insanlar ve melekler yok iken; henüz gökler ve yer yok iken; ay ve 
güneşle birlikte dokuz kat gök ve içindekiler yaratılmamış iken O var idi.” 

Ne eno erd û enî ezmanî bî / Ne perî û cîn û însanî bî 

Ne enî roc û şewe ne nizd û dûr / Ne zemanî ne mekanî bê futur(A.X.) 

“(O varken) Ne bu yer ve gökyüzü vardı, ne de peri, cin ve insan vardı. Ne gece 
ve gündüzün, ne yakın ve uzağın, ne de zaman ve mekânın bezginliği yoktu.” 

7.3.2.Peygamberlik Nurunun Yaratılması ve Hz. Peygambere Ulaşması 

Hz. Peygambere ait peygamberlik nurunun yaratılması ve bu nurun bir silsile 
halinde Hz. Âdem’den Hz. Peygambere kadar ulaşması süreci, mevlitlerin en temel 
başlıklarından birini oluşturmaktadır. Bu peygamberlik nurunun anlatıldığı bölümler 
aynı zamanda mevlitlerin en uzun bölümlerinden biridir. Bu bölümde öncelikle Hz. 
Âdem’in nasıl yaratıldığı anlatılır, sonra peygamberlik nurunun Hz. Âdem’e derç 
edilmesine yer verilir, sonra da bu nurun bir silsile halinde Hz. Peygambere kadar 
nasıl geldiği anlatılmaktadır. Süleyman Çelebi ile Ahmed-i Xasi’nin mevlitlerinde de 
bu bölümlerin ortak olduğu görülmekte, bu konu her iki mevlitte uzun bir bölüm 
olarak yer almaktadır.  

Mustafa nûrunu alnında kodu / Bil Habîbim nûrudur bu nûr dedi. (S. Ç.) 

“Mustafa nûrunu Âdem’in alnında koydu; bil (ki), bu nûr Habîbimin nurudur.” 

Xaliqî va: Nûrê şahê cîn û îns / Haw di paştey to de yo eyro celîs. (A. X.) 

“Allah dedi, (o) insanların ve cinlerin şahının nurudur, bir arkadaş gibi bugün 
senin sırtında (yer alacak).” 

7.3.3. Hz. Peygamberin Veladeti 

Hz. Peygamberin doğduğu gece, birçok mucize meydana gelmiştir. Bu 
mucizelerin bir kısmı Hz. Amine’nin doğumu esnasında görülürken, bir kısmı da bu 
doğumdan sonra tabiatta veya başka yerlerde cereyan etmiştir. Süleyman Çelebi ile 
Ahmed-i Xasi’nin mevlitlerinde Hz. Peygamberin dünyaya geldiği bu mübarek gecede 
yaşanılanlar ve görülen mucizeler geniş bir şekilde yer almaktadır. Her iki mevlitte de 
Hz. Amine’nin o gece yaşadıkları ile ilgili şöyle bir bölüm yer almaktadır: 

Susadım su diledim içmekliğe, verdiler bir şişe dolu şerbeti. 

Kardan ak idi hem soğuk idi, daha şîrindi şekerden lezzeti. (S. Ç.) 
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“Susadım, içmek için su istedim; bana bir şişe dolu şerbeti verdiler. 

O şerbet, kardan ak ve hem (de) soğuk idi; lezzeti şekerden daha fazla tatlı idi.” 

Badê cû teyşan bîya ez bê hîsab, min dî ame şerbetêkew zey gulab. 

Labelê ne şeker û ne engemîn, çîke zey yê şerbetî nêbî şîrîn.(A. X.) 

“Sonra ansızın susadım, gördüm ki gülsuyu gibi bir şerbet geldi. 

Fakat bu şerbet ne şeker idi ne de bal, hiçbir şey bu şerbet kadar tatlı değildi.” 

7.3.4. Merhaba Bölümü 

Mevlitlerdeki genel usule göre Hz. Peygamberin doğumundan hemen sonra bir 
merhaba bölümü yer almaktadır. Bu bölümde Hz. Peygamberin doğumundan duyulan 
sevinç ve sevgiye yer verilir; O’nun doğumunun bütün kâinat için yeni bir başlangıç 
olduğundan bahsedilmektedir. Hem Süleyman Çelebi’nin hem de Ahmed-i Xasi’nin 
mevlitlerinde merhaba bölümü yer almaktadır ve bu bölümde Peygamber Efendimizin 
vasıflarına da değinilmektedir.  

Merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ / Merhabâ ey derde derman merhabâ 

Merhabâ ey rahmeten li’l-âlemîn / Merhabâ sensin şefîu’l-müznibîn. (S. Ç.) 

“Hoş geldin ey Kur’anın sırrı, hoş geldin! Hoş geldin ey dertlere derman, hoş 
geldin! Merhaba ey âlemlere rahmet olan! Sen ki günahkârların şefaatçisisin, 
merhaba! 

Merhaba ey sirrê Subhan merhaba / Merhaba ey ruhê ruhan merhaba 

Merhaba ey rehmeten li’l-âlemîn / Merhaba ya men şefîu’l-müznibîn. (A. X.) 

“Merhaba ey tüm yaratılmışların sırrı, merhaba. Merhaba ey ruhların ruhu, 
merhaba. Merhaba ey âlemlere rahmet olan! Merhaba ey günahkârların şefaatçisi olan. 

7.3.5.Peygamber Efendimizin Doğduğu Gece Meydana Gelen Mucizeler  

Hz. Peygamberin doğduğu gece aynı zamanda birçok mucizenin meydana 
geldiği bir gecedir. Tabiatta bazı olağanüstü olaylar meydana gelmesi, putların 
devrilmesi, Sava Gölünün kuruması bunlardan sadece birkaçıdır. Bu olayların 
Süleyman Çelebi ile Ahmed-i Xasi’nin de mevlidinde yer aldığı görülmektedir.  

Nice büthâne nice deyr ü sanem / Yıkılup küfr ehline irdi elem (S. Ç.) 

“Nice puthaneler, nice kiliseler ve nice putlar o gece durdukları yerde yıkılınca, 
küfür ile azan milletlere bir korku ve üzüntü geldi.” 

Behrê Sawa zuwa bi yo zî a şewî / Aw tede nêmende esla yew hewî (A. X.) 
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“Bir de o gece Sava Gölü kurudu, ansızın suyu kurudu, hiçbir şey kalmadı 
içinde.” 

7.3.6. İlk Vahyin Gelişi ve Miraç Gecesi 

Hz. Peygambere ilk vahyin gelmesi ile birlikte, uzun ve aynı zamanda 
meşakkatli bir dönem de başlamaktadır. Bu dönemde Hz. Peygamber tebliğ görevini 
yerine getirmek için gece gündüz çalışmakta, birçok zorluk ile karşı karşıya 
kalmaktadır. İşte böylesi bir sıkıntılı günün gecesinde Miraç hadisesi meydana gelir. 
Hz. Peygamber bu gecede manevi bir yolculuğa çıkar adeta. Süleyman Çelebi ile 
Ahmed-i Xasi’nin mevlidinde bu bölümlerin de benzer olduklarını; ancak ifade ediliş 
biçimi bakımından diğer bölümlere göre en farklı bölüm olduğunu görmekteyiz. 
Süleyman Çelebi daha uzun, olaylara yönelik bir bölüm olarak bu kısmı kaleme 
alırken, Ahmed-i Xasi ise daha kısa ve daha çok soyut beyitlerle bu kısmı oluşturduğu 
görülmektedir. 

İrmedi evvel gelen bu devlete / Kimse lâyık olmadı bu rif‘ate 

Her ne hacet dilesen makbuldür / Cümle maksûdun senün mahsuldür (S. Ç.) 

“Senden öncekilerden hiç kimse bu ulu talihe ermemişti; kimse bu yüceliğe 
ulaşmamıştı. Artık iste her ne istersen, elbette yerine getirilecek.”  

Badê wehyî şî temam duyes serî / Yew şewêke emre Şahê Ekberî 

Ame Cebraîlî ser va Sermedî / “Bîyarê ezmani hebîbî Ehmedî (A. X.) 

Vahyin gelmeye başladığı on ikinci yıl tamamlanınca; Allah, Cebrail’e dedi ki; 
Habibim olan peygamberi gökyüzüne getirin.”  

7.3.7. Dua Bölümü 

Mevlitlerde dua, müellifin hem kendisi için hem de tüm ümmeti İslam için 
yakarışta bulunduğu bölümler olarak bilinmektedir. Süleyman Çelebi ile Ahmed-i 
Xasi’nin mevlitlerinde dua bölümleri yer almaktadır; ancak Süleyman Çelebi’nin 
mevlidinde dua bölümü giriş kısımlarında bulunurken, Ahmed-i Xasi’nin mevlidinde 
ise dua bölümü mevlidin en sonunda yer almaktadır.  

“Ger dilersiz bulasız oddan necât / Aşk ile dert ile eydin es-selât” (S.Ç.) 

“Eğer ateşten (Cehennem’den) kurtulmayı dilerseniz, İlahî aşk ile ve dert ile, es-
selat deyiniz.” 

“Ti bi heqqê hurmetê namey xu ke / Ma feqîr û bêkesan mehrûm meke” (A.X.) 

“Ya Rabbi isminin hürmeti adına, biz yalnız ve kimsesizleri (rahmetinden) 
mahrum bırakma.” 
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8. SONUÇ 

Süleyman Çelebi ile Ahmed-i Xasi birbirinin çağdaşı olan mevlit şairleri 
değildir. Süleyman Çelebi mevlidini 15. yüzyılda yazarken, Ahmed-i Xasi ise 19. 
yüzyılda yazmıştır. Arada beş yüzyıl gibi uzun bir zaman dilimi bulunmasına rağmen, 
bu iki mevlidin birçok yönden benzer olduğunu görmekteyiz. Konuların sıralanışı, 
başlıkların belirlenişi büyük oradan benzerlik göstermektedir. Süleyman Çelebi’nin 
mevlidinde öğüt verici, öğretici bölümlerin yer aldığı görülürken; Ahmed-i Xasi’de ise 
bu türden beyitleri görmek mümkün değildir. Xasi’nin mevlidinde olayların ve 
anlatımın ön planda tutulduğu görülmektedir. Süleyman Çelebi’nin mevlidinin 
yaygınlığı ve saygınlığı o kadar fazla ki, neredeyse Süleyman Çelebi’nin mevlidi 
dışında hiçbir Türkçe mevlidin varlığından bile insanlar haberdar değildir. Son 
dönemlerde Zazacamevlitlerde daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Bir de Zazaca 
yazılan yedi mevlidin müelliflerinden beşinin şu anda hayatta olması ve bunların 
genelde mübarek gün ve gecelerde kendi mevlitleriniokumaları mevlitlerin yaygınlığı 
artmaktadır. Son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığının Miraç Kandili ve Kutlu 
Doğum gibi kutlu gün ve geceler için özel programlar yapması ve tüm il müftülüklerin 
de bu konuda aktif olmalarını istemesinden dolayı; Zazaca’nın konuşulduğu il 
merkezlerinde ve bölgelerde Zazaca mevlitlerin okutulması, mevlitlerin 
yaygınlaşmasına katkı sunmaktadır. 
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ÖZET 

Guy de Maupassant (1850-1893) Fransız kısa hikâye (short stories) yazarıdır. Ömer Seyfettin 
(1884-1920) ise Türkiye’de kısa hikâyenin kurucusu olarak bilinmektedir. Ömer Seyfettin’in 
hikâyeciliğine dair bilgi veren kaynaklar, Ömer Seyfettin’in Maupassant tarzı hikâye yazdığı 
konusunda fikir birliği içindedirler. Fakat araştırmacılar Maupassant tarzı hikâyenin nasıl bir 
tarz olduğu, Maupassant’ın hikâyeleriyle Ömer Seyfettin’in hikâyeleri arasında nasıl bir 
benzerlik olduğu sorularını fazla dikkate almamışlardır. Maupassant’ın Deux Amis başlıklı 
hikâyesinde, 1870’te Paris’in Prusya tarafında kuşatılması esnasında Paris sokaklarında 
karşılaşan Sauvage ve Morrisot adlı iki arkadaşın balık tutma maceraları anlatılırken, Ömer 
Seyfettin’in Beyaz Lâle başlıklı hikâyesinde 1912’de Serez’in işgali esnasında Lâle adlı genç 
kızın namusunu kurtarmak için verdiği mücadele ele alınır. Her iki hikâyeye yüzeysel açıdan 
bakıldığında, hikâyelerde kötü karakterler kazanmış gibi görünmektedir. Fakat hikâyeler, derin 
yapı analizine tabi tutulduğunda, karakterlerin talihi açısından tamamen faklı bir sonuç 
karşımıza çıkmaktadır. Bu makalede Deux Amis ve Beyaz LâleGreimas’ın yapısal semiyotik 
analiz yöntemine göre incelenecek, böylece biri Türk edebiyatında diğeri Fransız edebiyatında 
küçük hikâyenin temsilcisi olan iki yazarın iki meşhur hikâyesinden hareketle, söz konusu 
yazarların anlam dünyaları tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Derin yapı, anlam dünyası, maupassant, ömer seyfettin, kısa hikâye 

A STRUCTURAL COMPARISON ABAUT ÖMER SEYFETTİN’S SHORT 
STORY BEYAZ LALE AND MAUPASSANT’S SHORT STORY DEUX AMIS 

ABSTRACT 

Guy de Maupassant (5 August 1850-6 July 1893) was a French short story writer. Omer 
Seyfettin (12 March 1884-6 March 1920) has known as a founder of short story form in Turkish 
literature. According to many researchers, Omer Seyfettin wrote the story of the Maupassant 
style. But they are not take into account that how is the Maupassant style and how is the 
similiarites between Omer Seyfettin’s and Maupassant’s stories. Deux Amis, Maupassant’s 
work is a story about two friends, Sauvage, and Morrisot, who meet in the streets of Paris 
during Prussian siege of 1970. Beyaz Lâle, Omer Sefettin’s work is a story about a young 
Turkish girl named Lale, who struggles to get rid of the Bulgarian captain rape at home in 
Serez during the Bulgarian siege of 1912. It is seen that villains or collectives gained in both 
stories in terms of the superficial point of view. But when the stories are done to deep structure 
analysis, the results are quite different. In this paper, Deux Amis and Beyaz Lale will be 
analyzed for structural semiotics, so the differencies and similarities between Omer Seyfettin 
and Maupassant will be determined, considering its writer’s meaning world.  

Keywords: Deep structure, meaning world, maupassant, ömer Seyfettin, short story 

Guy de Maupassant (1850-1893) Fransız kısa hikâye yazarıdır. Ömer Seyfettin 
(1884-1920) ise Türkiye’de kısa hikâyenin kurucusu olarak bilinmektedir. Ömer 

630 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Seyfettin’in hikâyeciliğine dair bilgi veren kaynakların çoğu, Ömer Seyfettin’in 
Maupassant’tan etkilendiği veya Maupassant tarzı hikâye yazdığı konusunda fikir birliği 
içindedirler. Söz konusu değerlendirmelerde Maupassant tarzı hikâyenin serim, düğüm ve 
çözümden oluşan kurgu hikâyesi olduğu, hemen aynı modelin Ömer Seyfettin tarafından 
da kullanıldığı hükmü Türkiye’de hakim bir görüştür. Bir hikâyenin serim, düğüm ve 
çözüm veya giriş, gelişme ve sonuçtan oluşması, söz konusu hikâye için belirgin bir 
özellik değildir. Çünkü organize yazıların tamamı başlangıç, orta ve son ya da serim 
düğüm, çözüm şeklinde düzenlenir ve bu tür düzenlemelerin herhangi bir söylemin doğal 
düzenlenme biçimleridir65. Bu tür bir retorik düzenleme, bir yazarı diğer yazardan ayıran 
bir nitelik olamaz. Dolayısıyla, Ömer Seyfettin’in hikâyeleriyle Guy de Maupassant’ın 
hikâyeleri arasında belirgin bir benzerlik olduğu doğru olmakla birlikte, söz konusu 
benzerlik giriş, gelişme, sonuç veya serim, düğüm, çözüm şeklinde özetlenebilecek bir 
benzerlik olmamalıdır. Bu bakımdan Maupassant ile Ömer Seyfettin’in hikâyeleri arasında 
bir benzerlik varsa, bu benzerliğin ne olduğu sorusu çalışmamızın temel çıkış noktasını 
oluşturmaktadır. Ömer Seyfettin’in tam sayısı belli olmasa da yüz elliden fazla hikâyesi 
vardır. Aynı durum, büyük olasılıkla Maupassant için de geçerlidir. Bu bakımdan 
çalışmamızda bu iki yazarın bütün hikâyelerini mukayese etmek yerine, tüme varım 
yöntemini kullanmak suretiyle, yazarların birer hikâyesi esas alınmıştır.  

Maupassant ve Ömer Seyfettin’in birer hikâyesini mukayese ederken, Algirdas 
Julien Greimas’ın yapısal semiyotik (structural semiotics) yöntemi kullanılmıştır. 
Günümüzde dünyanın en tanınmış Greimas disiplincilerinden değerli dostum Louis 
Hébert’in ifadeleriyle belirtmek gerekirse, Greimas’ın Roland Barthes ile birlikte Fransız 
semiyotiğinin öncü isimlerinden birisi olduğu konusunda şüphe yoktur (Hébert: 2016). 
Greimas, anlatı analizlerinde yapısal semiyotik olarak adlandırılan yeni bir inceleme 
metodu geliştirdi. Derin yapı analizleri olarak da tanınan bu modelin temeli, yine 
Hebert’in ifadeleriyle izotopi, semiyotik kare ve aktansiyal model kavramlarına 
dayanmaktadır.  

Bu bakımdan hem Ömer Seyfettin hakkında verilen hükümlerin doğru olup 
olmadığını denemek hem de onun hikâye üslubuna dair, acaba farklı bir şey söylenebilir 
mi sorusuna cevap aramak ve bu cevaplar manzumesini Greimas’ın terminolojisinden 
hareketle ortaya koymak epeyce ilginç sonuçlar doğuracaktır. Bu amaçla, bildirimizde 
öncelikle Ömer Seyfettin’e dair verilen genel hükümlerden yola çıkarak, Ömer 
Seyfettin’in hikâyelerinin Maupassant’ın hikâyelerine benzeyip benzemediği sorusunun 
cevaplandırmaya çalışacağız. Nitekim her iki hikâyeye yüzeysel açıdan bakıldığında, 
hikâyelerde kötü karakterler kazanmış gibi görünmektedir. Buna karşılık hikâyeler, derin 
yapı analizine tabi tutulduğunda faklı bir sonuç karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda ilk olarak 
Maupassant hakkında ve Ömer Seyfettin hakkında kısa bilgi verilmiş, ardında Greimas’ın 

65 Bk. Cleanth Brooks-Robert Penn Warren, Modern Rhetoric, Second Ed. New York, 1958. P. 23. Ayrıca bk. Reyhan 
Özsarı, Kompozisyon ve Anlatım Biçimleri, Altınpost Yayınevi, İkinci Basım, Ağustos 2012, s. 71-4. 
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yapısal semiyotik anlayışı genel hatlarıyla tanıtılmış ve nihayet Ömer Seyfettin’in Beyaz 
Lâle başlıklı hikâyesiyle Maupassant’ın Deux Amis başlıklı hikâyesi mukayese edilmiştir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guy de 

Maupassant’ın 19. asrın ikinci yarısında 
gelişen Fransız nesrinde ayrı bir yeri vardır. 
Hatta çoğu Fransız edebiyatı tarihlerinde 
Maupassant’ın adı Flaubert, Zola, Daudet ve 
Goncourt kardeşlerle birlikte anılmaktadır. 
Tam ve ideal bir artist olan Flaubert’in 
öğrenciliğini de yapan Maupassant’ı 
Flaubert’ın çok sevdiği söylenmektedir66. 
Ünlü Türk romancısı Reşat Nuri, Üç Asırlık 
Fransız Edebiyatı adlı eserinde, 
Maupassant’tan söz ederken, Maupassant’ın 
natüralizmin kuvvetli mümessillerinden 
olduğunu, mevzuya büyük ehemmiyet 
verdiğini, uslupta üstadı Flaubert’i takip 
ettiğini, romanlarının emsalsiz şaheserler 
olduğunu, eserlerinde hakikate ehemmiyet 
verdiğini ifade etmektedir67.Maupassant’ın 
Notre Coeur, Une Vie, Bel Ami, Pierre et 
Jean, Fort Comme La Mort başlıklı 
romanlarının yanı sıra, üç cilt halinde 
Türkçe tercüme edilmiş hikâyeleri de 
mevcuttur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 Reşat Nuri (Güntekin), Üç Asırlık Fransız Edebiyatı, 
Kanaat Kütüphanesi Yayınları, İst. 1932, s. 29. 
67 Reşat Nuri, age, ss. 28-29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ömer Seyfettin (1884-1920) ise, Türkiye’de 
kısa hikâyenin kurucusu olarak bilinmektedir. 
36 yıllık ömründe Ömer Seyfettin, 6 tane 
roman ile 150’ye yakın  kısa hikâye 
neşretmiştir. 1884’de Balıkesir’in Gönen 
kazasında doğan Ömer Seyfettin, 
çocukluğunun bir bölümünü Gönen’de 
geçirmiş, bir redif subayı olan babasının 
tayininin Ayancık’a çıkması sebebiyle, O da 
eğitimine Sinop’un bu küçük kazasında 
başlamıştır. Oğlunun Sinop’ta iyi bir eğitim 
alamayacağını düşünen Baba Ömer Şevki 
Bey, onu annesiyle birlikte İstanbul’a 
göndermiştir. İstanbul’da eğitimine devam 
eden Ömer Seyfettin Rüştiye’yi İstanbul’da, 
İdadiyi Edirne Askeri İdadisinde, yüksek 
öğrenimini ise Mekteb-i Harbiye-i Şahane’de/ 
Kara Harp Okulunda tamamlamıştır. Kara 
Harp okulundan mezun olan yazar, ilk görev 
yeri olan Kuşadası Redif taburuna 1903 
senesinde Mülazım-ı Sani/Piyade Asteğmeni 
olarak tayin olmuştur. Ömer Seyfettin’in Guy 
de Maupassant ile tanışması tam bu sırada, 
daha doğrusu onun İzmir devresinde 
gerçekleşmiştir. 1903-1908 yılları arasında 
İzmir gazetelerinde bazen yazar, bazen 
yönetici olarak çalışan yazar68, bu dönemde 
bir yandan kısa hikâye türünde eserler vermiş, 
öte yandan Fransızcasını ilerleterek Fransız 
romancı ve hikâyecilerini orijinalinden 
okuyarak Fransız edebiyatını tanıma imkânı 

68 Bk. Ömer Faruk HUYUGÜZEL, İzmir Fikir ve 
Sanat Adamları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 
2000, ss.496-96. 
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elde etmiştir. İşte Ömer Seyfettin’in 
Maupassant’ın eserlerini okuması ve onu 

tanıması tam da yazarın İzmir devresinde 
gerçekleşmiş olmalıdır.  

Biri Türk diğeri Fransız edebiyatında küçük hikâye tarzının en önemli 
temsilcileri olarak kabul edilen bu iki yazarın gerek temalar, gerek üslup gerekse 
anlatım teknikleri bakımından epeyce müşterek noktaları vardır. Maupassant ve Ömer 
Seyfettin’in müşterek ve ayrı noktalarının tamamını tespit etmek bir bildirinin 
sınırlarını aşacağından, biz burada iki yazarın iki kısa hikâyesini Algirdas Julien 
Greimas’ın yapısal semiyotik ve derin yapı analizi yöntemine göre mukayese 
edeceğiz.  

Önce Greimas’ı ve onun geliştirdiği hikâye analiz yöntemi olan derin yapı 
metodunu kısaca tanıyalım: Greimas, Litvanya kökenli bir araştırmacıdır. 1917-1992 
yılları arasında yaşayan Greimas, Mehmet Rıfat’ın ifadesiyle, her çeşit gösterge 
dizgesindeki anlamsal eklemlenişi, anlamın üretilişini bir üst dil aracılığıyla yeniden 
üreterek yorumlamayı amaçlar69. Greimas, bu amaca uygun olarak yapısal semiyotik 
(structural semiotics) adıyla adlandırılan bir yöntem geliştirmiştir. Greimas’ın yapısal 
semiyotiği edebî ve gayri edebî metinlerin anlamlarının tam bir açıklıkla tanımlanması 
ve sınırlarının çizilmesi teşebbüsüdür70. Litvanyalı araştırmacı metinlerin anlamları 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Metinlerin özel karakteri Greimas’ı ilgilendirmemektedir. O 
genelin peşindedir. Greimas, edebî, ticarî, siyasî ve felsefî metinlerin anlamlarına 
semiyotik analizlerle ulaşmanın mümkün olduğu kanaatindedir. Bunu başarabilmek 
için, Greimas, metinlere yönelik yüzeysel okumaların dışında yeni bir okuma modeli 
geliştirmiştir. Greimas’ın geliştirdiği model derin yapı analizleri veya yapısal 
semiyotik olarak adlandırılmaktadır. İzotopi kavramı ve izotopi analizleri Greimas’ın 
yapısal semiyotik modelinin temelini oluşturmaktadır.  

Greimas, Hjemlslev’ci anlamda bir muhteva düzeyi (contend plane) 
araştırmacısıdır. O, metinlerin semantik yapılarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bunun 
içi de izotopi diye adlandırdığı bir kavramdan söz eder. İzotopiler, Greimas’a göre, 
edebî metinlerde hem semantik hem de fonetik düzeyde bulunmaktadır. Bizim de 
sıklıkla üzerinde duracağımız izotopi tam olarak nedir? Öncelikle izotopinin birden 
çok tanımının bulunduğunu belirtmek gerekir. İzotopi, ilk aşamada edebî metinlerdeki 
kesin olarak bulunan fonetik ve semantik unsurların tekrarı veya tekrarlanması olarak 
tanımlanabilir. Fakat Greimas, izotopiyi bir söylemin söyleyiş tarzı olarak 
homojenitesine yani aynı türdenliğini güvence altına alan anlambirimcikler kümesinin 
sentagmatik/yatay düzeyde tekrarlanması olarak tanımlamıştır71. Yukarıdaki 
tanımlarda en önemli terim, şüphesiz tekrarlanma/iteravity terimidir. Zaten 
Greimas’ın yapısal semiyotiğin temelini de metinlerin tutarlılığını sağlayan izotopik 

69 Bk.Mehmet Rıfat, Yaklaşımlarıyla Eleştiri Kuramcıları, Sel Yayıncılık, İst. 2008, s. 39. 
70 Peter V. Zima, The Philosopy of Modern Literary Theory, The Athlone Press, 1999, p.115. 
71 A. J. Greimas and Courtes, Semiotics and Language, An Analytical Dictionary, 1982. 
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tekrarlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda Greimas Fransız romancı George Bernanos’un 
(1888-1948) romanları ile Maupassant’ın Deux Amis adlı hikâyesini varlık izotopisini 
destekleyecek nitelikte tekrarlanan dört tane temel semantik unsur tespit etmiştir72. Bu 
unsurlar hayat (life) ve ölüm (death) izotopileri ile onları karşıtı olan ölümsüzlük (not 
death) ve hayat karşıtı veya ölümlülük (not life)  izotopilerdir. Bu izotopileri Greimas 
şöyle formülleştirmiştir. 

 L   D 

 _________ ≅ ________ 

 Non-L    (non-D 

Aşağıda Greimas’ın tespit ettiği söz konusu analiz yöntemi Guy de Maupassant 
Deux Amis başlıklı hikâyesi ile ile Ömer Seyfettin’in Beyaz Lâle başlıklı hikâyesi 
üzerinde denenecektir.  

Deux Amis, 1870 senesinde Prusya kuşatması esnasında Paris sokaklarında 
tesadüfen karşılan Sauvage ve Morrisot adlı iki arkadaşın hikâyesidir. İkisi de birer 
balık tutma tutkunu olan Sauvage ve Morrisot’un birbirlerini tanımadıklarını 
belirtelim. Bu iki arkadaş Paris garnizon komutanlığından özel bir izin almak suretiyle 
balık tutmak için Valerian dağı eteklerinden geçen nehre gitmek arzusundadırlar. 
Sauvage ve Morrisot zor da olsa gerekli izni alırlar ve güneşli bir günde çok sevdikleri 
balıkları tutmaya başlarlar. Fakat onları, Alman işgal komutanı görür ve yakalar. 
Alman komutan iki dosttan Fransız ordusunun parolasını söylemesini ister. Eğer 
söylemezlerse, iki dostu vuracağını ifade eder. İki Parisli Fransız savunma gücünün 
parolasını söylemezler ve onları da Alman askerleri öldürüp nehre atarlar. İki dostun 
tuttukları balıkları afiyetle yiyen Alman askerleri, daha sonra geldikleri yer olan 
Valerian Dağı’na dönerler.  

Beyaz Lâle’de ise, Bulgar Binbaşı Radko Balkanenski komutasındaki Bulgar 
Ordusu 1912 Ekim ayında Serez’in işgal eder. Serez’deki Türkleri Avrupalı 
konsolosları rahatsız etmeden yok etmek ve Serez’den Türkleri temizlemek isteyen 
Binbaşı Balkanenski aynı zamanda Serez’in en güzel Türk kızı olan Lâle’ye de sahip 
olmak arzusundadır. Serez’in en güzel Türk kızının Lâle olduğunu Serezli Türk 
kadınlarını yanan fırına atmakla tehdit ederek tespit eden Balkanenski, Lâle’ye sahip 
olma amacına rahat ulaşabilmek için önce Lâle’nin ailesinden herkesi öldürtür. Daha 
sonra, Lale’nin evine gider. Bir takım entrikalarla Lâlenin konağına giren Bulgar 
komutan, üçüncü katta Lâle’nin yatak odasına çıktığında, Lâle’ye sahip olmak için ona 
saldırır. 19 yaşındaki genç ve güzel Lâle yaklaşık yarım saat mücadele ettikten sonra, 
Balkanenski’nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak odanın camına doğru hızla gider 

72 Peter V. Zima, p.120. 
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ve kendini camdan aşağıya, bahçedeki fıskiyenin kenarına atar. Bunun üzerine 
Balkanenski, henüz yeni ölmüş olan Lâle’nin taze bedenini kucağına alır, Lâle’nin 
odasına çıkarır ve ölü beden üzerinde iğrenç emellerini gerçekleştirir. Ardından 
Serez’in ölüm kokan sokaklarında kaybolur.  

Görüldüğü gibi her iki hikâyeye de yüzeysel açıdan bakıldığında antogonistler, 
Türkçe terimle kötü kişiler kazanmış gibi görünmektedir. Fakat hikâyelere Greimas’ın 
derin yapı analizleri (deep structure) açısından baktığımızda durum tam anlamıyla 
tersine dönmektedir. Bu tersine dönüşü görmek için Greimas’ın yapısal semiyotiğinin 
de en önemli bileşenlerinden birisi olan semiyotik karedir (semiotic square) içerisinde 
iki hikâyeye de bakmak gerekir.. 

Gerek Maupassant’ın gerekse Ömer Seyfettin’in hikâyesinde Greimas’ın 
semiyotik kare diye adlandırdığı karede yer alan temel izotopilerden hava, su, toprak 
ve ateş kullanılmaktadır. Maupassant’ın hikâyesinde ateş olarak güneş kullanılmıştır. 
Güneş, Sauvage ve Marrisot’u balık tutmaya teşvik eden bir unsurdur. Bu durumda 
ateş hayatı sembolize etmektedir. Buna karşılık Ömer Seyfettin’in hikâyesinde ateş, 
Serez’de silah patlamasından çıkan ateş ile Serez’in en büyük fırınında çıkan 
alevlerdir. Ateş, Serezli kırk Türk kadının ölümle tehdit ederken, öte yandan yaklaşık 
on bin Türk erkeğini öldürmek üzere planlanan bir araçtır. Bu durumda Maupassant’ın 
hikâyesinde ateş hayatı sembolize ederken Ömer Seyfettin’in hikâyesinde tam 
anlamıyla ölümü sembolize etmektedir.  

Ateş:  

G. M.  -Güneş-Hayat 

Ö.S.  Silah patlaması-Ölüm-  

Hava, hem Maupassant’ın hem de Ömer Seyfettin’in hikâyesinde hayat 
karşıtını, yani ölümlülüğü (Not Life) sembolize etmektedir. Nitekim Maupassant’ta 
Valerian dağından gelen barut kokusu hayatı yok ederken, Ömer Seyfettin’de ise 
Serez’in atmosferini bir ölüm sessizliği ve ölüm kokusu sarmıştır. Bu durumda her iki 
yazar da havayı hayat karşıtı olarak görmüşlerdir. Nitekim iki dostun tuttuğu balıkları 
yiyen Alman askerleri ölüm kokan Mont Valerian’a doğru giderken, yani ölüme doğru 
giderken, Binbaşı Balkanenski, Lâle’nin cesedi üzerinde iğrenç emellerini 
gerçekleştirdikten sonra yaşamın devam ettiği fakat ölüm kokan Serez’in dar sokakları 
arasında kaybolup gitmiştir.  

Hava 

G. M. Valerian Dağından Gelen Barut Kokusu 

Ö.S. Serez’in havasını kaplayan ölüm kokusu 
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Ömer Seyfettin’in hikâyesinde toprak olarak görebileceğimiz unsur Hacı Hasan 
Efendi’nin konağının bahçesidir. Söz konusu bahçe hikâyede cennet bahçelerinden bir 
bahçe gibi diye nitelenerek övülmüştür. Bu durumda toprak Ömer Seyfettin’de hayatı 
sembolize eder (life). Buna karşılık, Maupassant’ta toprak Valerian dağının etekleri 
olarak karşımıza çıkmaktadır ve (not life) yani ölümlülüğü sembolize etmektedir. 
Toprağın Ömer Seyfettin’de hayatı ve hayatın güzelliklerini temsil etmesi dikkati 
çekerkem, Maupassant’ta toprağın ölümlülüğü temsil etmesi önemlidir. Toprağa bakış 
arasındaki fark, bir bakıma Doğu insanının toprağa bakışı ile Batı insanının toprağa 
bakışı arasındaki zıtlığı ortaya koyacak nitelikte bir özelliktir. 

Toprak 

G. M. :Valerian Dağının etekleri (Hayat Karşıtı (not life) 

Ö. S. Hacı Hasan Efendinin konağının bahçesi (hayat) 

Su, izotopisi Maupassant’ta ölümsüzlüğü sembolize etmektedir. Sauvage ve 
Morrisot Alman askerlerine Fransız ordusunun parolasını söylememişler, Alman 
Askerleri de onları kurşuna dizmiş ve nehre atmışlardır. Bu durumda iki dost suya 
gitmişler, ab-ı hayata yani ölümsüzlüğe ulaşmışlardır (not-death). Ömer Seyfettin’in 
hikâyesinde ise Leylâ, kendisine tecavüz etmek ve ruhunu ve bedenini kirletmek üzere 
evine gelip odasına çıkan Balkaneski’ye ruhunu ve bedenini teslim etmemiş, zeminde 
Fıskıyeli havuza atlamış, böylece ruhunu tertemiz olarak suya ve varoluş sebebine 
teslim etmiştir. Bu durumda Leylâ da Sauvage ve Morrisot gibi, düşmanlarının 
istediklerini vermemişler, ölümsüzlük suyuna kavuşmuşlardır. Ölümsüzlüğe bakış 
bakımında her iki yazar da birbirine benzemektedir.  

Su 

G. M. İki dostunun bedenlerinin atıldığı nehir (non-Death) 

Ö. S. Leylanın ruhunu teslim ettiği fıskiye ve havuz (non-Death) 

 /Life/ (Hayat)     /Death/ (Ölüm) 

----------------------------------   -------------------------------------- 

G. M.:Ateş (Paris’te güneşli bir gün-Güneş)  G. M. Hava (Dağdan 
gelen Barut Kokusu 

Ö. S.:Toprak (Hacı Hasan’ın Konağının bahçesi  Ö. S.  Hava(Serez’in 
havasını saran Ölüm kokusu) 

/non-Death/ (Ölümsüzlük)  /non-Life/ (ölümlülük) 

--------------------------------- -------------------------------------------------- 
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G.M. : Su   G. M. :Toprak (Valerian Dağının etekleri 

Ö. S. : Su   Ö. S. :Ateş, Serezli Türklerin toplanma alanına ateş 
açılması 

Yukarıdaki tablodan şu sonuçları çıkarmak mümkündür. Eserlerini 
ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında yazmış vatansever bir Fransız hikâyecisiyle, 
eserlerini yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yayınlamış vatansever bir Türk 
hikâyecisinin hem benzer hem de farklı taraflarını görmek mümkündür. Her iki yazar 
da klasik Türk kültüründe dört unsur olarak bilinen ateş, hava, toprak ve su unsurlarını 
kullanmışlardır. Ateş Maupassant’a hayatı ve hayatın olumlu yanlarını temsil ederken, 
Ömer Seyfettin’de toplu ölümü ve ölüm tehdidini temsil etmektedir. Hava, her iki 
yazarda da ölümü sembolize etmesi bakımından dikkati çeker. Toprak, ise Ömer 
Seyfettin’de hayatı sembolize ederken, Maupassant’a ölümlüğü temsil etmektedir. Su, 
her iki yazarda da ölümsüzlüğü sembolleştirmektedir. Görüldüğü gibi, iki yazar, dört 
unsurdan ikisini aynı anlama gelecek şekilde kullanmışlardır. Her iki yazarda da hava 
ölümü, su ölümsüzlüğü sembolize etmektedir ve iki unsur arasındaki ilişki çelişkisel 
bir ilişkidir. Dolayısıyla yazarların anlam dünyaları arasında %50 oranında bir 
benzerlik vardır. Bu da Ömer Seyfettin ile Maupassant’ın hikâye anlayışı bakımından 
benzedikleri önermesini doğrulamaktadır. Fakat buradaki benzerlik, giriş, serim ve 
düğümü esas alan ve bütünlük ile tutarlılık ölçütüne dayalı bir benzerlik değil, bilakis 
yapısal bir benzerliktir.  

Deux Amis ile Beyaz Lâle arasındaki bir diğer benzerlik de aktansiyal Model 
(Le Model Actancial) de ortaya çıkar. Örneğin Deux Amis’de iki dostu harekete 
geçiren aktant, balık tutma arzusudur. Sauvage ve Morrisot bütün engellemelere 
rağmen balık tutma arzularını gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca onlardan Fransız 
savunmasının parolasını isteyen Alman komutana da parolayı vermemişler, bunun 
üzerine Alman komutan onları öldürmüş ve onları suya atmıştır. Bu durumda iki dost 
bir yandan balık tutma arzularını gerçekleştirdikleri gibi, öte yandan suya giderek 
ölümsüzlüğe ulaşmışlardır. Buna karşılık Alman askerler barut kokan Valerian 
Dağının eteklerine doğru giderek ölüme gitmişler yani kaybetmişlerdir.  

Beyaz Lâle’de ise Lale Hanım, namusunu ve bedenini Balkanenski’ye teslim 
etmemiş, camdan atlayarak fıskiyeli havuza, yani suya gitmiştir. Bu durumda 
Balkanenski kendini harekete geçiren Serez’in en güzel Türk kızına sahip olma 
arzusunu, yani arzu aktantını yerine getirememiş, amacına ulaşamamış; kısaca 
kaybetmiştir. Buna karşılık Lâle de ölümsüzlüğe ulaşmıştır. Balkanenski ise Serez’in 
ölüm kokan dar sokakları arasında kaybolmuş, yani ölüme gitmiştir.  

Sonuç olarak, hem iki dost hem lâle amaçlarına ulaşmışlar, biri kendisi 
açısından en değerli varlık olan namusunu korumuş, düşmanının arzusunun yerine 
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gelmesine engel olmuş, yani kazanmıştır; diğerleri ise balık tutma arzularını 
gerçekleştirmişler ve her iki kahraman da ölümsüzlüğe ulaşmıştır. Bu bakımdan 
yüzeysel açıdan bakıldığında hikâyede Alman askerleri ve Balkanenski kazanmış gibi 
görünse de derin yapı açısından bakıldığında anlatının kazananları Sauvage ve 
Morrisot ile Lâle Hanımdır. Çünkü onlar amaçlarına ulaşmışlardır. Bu durum hem 
Maupassant’ın hem de Ömer Seyfettin’in yüzeyselin aksine derin anlamlar içeren 
hikâyeler kaleme aldıklarını da ortaya koymaktadır. Araştırmamızın girş bölümünde 
belirttiğimiz gibi, iki yazar arasında retorik bir benzerlik olduğu doğru olmakla 
beraber, asıl benzerlik, hikâyelerin semantik bileşenlerinde karşımıza çıkan bir 
benzerliktir. Hikâyelerin semantik bileşenlerindeki benzerlik%50 oranında bir 
benzerliktir. Bu durum iki yazarın anlam dünyalının yarı yarıya örtüştüğünü ortaya 
koymaktadır.  
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ÖZET 

 Bir kısmı Karadeniz’in kuzeyinden geçerek Balkanlardan, bir kısmı da güneyinden Ege’ye 
ulaşarak deniz yoluyla İtalya’nın Toskana bölgesine varan Etrüskler, Roma imparatorluğu gibi 
dev bir uygarlığın kuruluşuna zemin hazırlamışlardır. Önemli göçlerini M.Ö. X. ve VIII. 
yüzyıllar arsında gerçekleştiren bu topluluk, yaklaşık 250 yıl süren bir uygarlık kurmuşlardır. 
İtalya coğrafyasında yaşayan insanlardan farklı davranışlara sahip, değişik görünümdeki bu 
insanlar Türklere benzerler. İnançlarını, aile yaşantılarını, kutsal sembollerini, askeri 
düzenlerini incelediğimizde benzerlikleri bulmak kolaydır. Etrüsklerin sosyal yapıları 
Türklerinkine benzer. Ölü dil olan Etrüsk’çe bugün Asya kökenli dil olarak kabul edilir. 
Etrüskçe Türkçe gibi sondan eklemeli bir dildir ve yakın bağları vardır. Kelime anlamları ve 
yapı bakımından birbirlerine olan bu benzerlikler bu iki halkın sosyal yaşantısı ve kültürlerinde 
ki paralelliği gösterir. Bu ortak özellikler iki dil arasında birçok bağın olduğunu gösterir. Diller 
arasındaki yakınlık ilişkisi araştırılırken, sözcüklerin benzer olması birinci derecede dikkate 
alınmaz. Tümcedeki sözdizimi her dilde farklı olduğu için, dillerin yakınlığı araştırılırken 
öncelikle o dillerin cümle kuruluşuna, aldığı eklere ve sözdizimine bakılır. Bu çalışmada, Türk 
ve Etrüsk dilleri ve kültürel benzerlikleri arasındaki yakın ilişki ele alınmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Türkçe, İtalya, uygarlık, sözdizimi, semboller  

ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKISCH AND ETRUSCANS 
LANGUAGES 

 
The Etruscans, some of whom passing through the north part of the Black Sea from the 
Balkans, the others by reaching out to the Aegean from the South, reached the Tuscany region 
of Italy by using the sea route, prepared the ground for the establishment of a giant civilization, 
the Roman Empire. The community performed their important mass migrations between the 
BC. X and VIII. centuries and established a civilization that lasted about 250 years. The 
Etruscans who have different behaviors and a different appearance from the people who live in 
the Italian geography, resembles the Turks. It is easy to find out the similarities when checking 
their beliefs, family life, sacred symbols and military order. The Etruscans'  social structure 
resembles the Turks in all fields. The Etruscans which is a dead language today is now 
accepted a language of Asian origin. It is an agglutinative language like Turkish and also has 
close links. Similarities with each other in terms of both structure and meaning of words show 
parallelism in two peoples’ social life and their culture. These common features shows that 
there are so many links between the two languages. While investigating the close relationship 
between the two languages, the similarity of the words is not considered at first. Due to 
syntax’s being different in every language, while investigating the close relationship between 
languages, the structure of the sentence, affixes and syntax of those languages are analyzed 
primarily.connection of the languages primarily the languages' sentence structure, syntax, and 
affixes are compared. In this study, the close relationship between Turkish and Etruscan 
languages and cultural similarities are discussed. 
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Tarihçe  

Batı uygarlığının temeli olan Roma’nın kuruluşuna zemin hazırlayan, İtalya 
yarımadası ve çevresinde etkilerini yüzyıllarca devam ettiren ve izleri günümüze kadar 
gelen Etrüskler, M.Ö XIII. yüzyıldan itibaren İtalya’ya gelmeye başlamışlar, ancak 
asıl toplu göçlerini M.Ö. X. ve VIII. yüzyıllar arsında 
gerçekleştirmişlerdir.(Demircioğlu, 1953:17) Yaklaşık 250 yıl süren uygarlıklarının 
etkisi İtalya yarımadası ve çevresinde hissedilmiştir. Göç esnasında, Karadeniz’in 
kuzeyini takip edenler, Kırım’dan geçip Ukrayna, Romanya, Macaristan üzerinden 
geçip, Fransız dilbilimcisi Zacharie Maigani’ye göre Arnavutluktan geçerek, Alman 
Barthold Geog Nielbuhr’a göre ise Alpleri aşarak (Furreaux, 1982:143) İtalya’ya 
gelmişlerdir. Karadeniz’in Anadolu kıyılarını takip edenler ise ilk olarak Samsun 
çevresinde, daha sonra günümüzdeki Kocaeli çevresi ile Çanakkale civarında belli 
noktalarda bir müddet yerleşmişlerdir. Daha sonra Ege havzasında, Girit ve Limni gibi 
adalarda kalmışlar, buralarda medeniyetler kurmuşlar, nihai hedef olarak deniz yoluyla 
İtalya’nın maden yataklarıyla ünlü batı sahillerinde bulunan bugünkü Toskana 
bölgesine yerleşmişlerdir. Bunlardan ayrı bir grup, Anadolu’dan geçerek Suriye 
üzerinden Mısır topraklarına gitmiş, denizci bir kavim oldukları için Akdeniz’in her 
köşesini dolaşmış, sonraki dönemlerde İtalya’ya gelenlerle birlik olmuşlardır. Yunan 
tarihçi Herodot’a göre ise, İtalya’ya Batı Anadolu’dan gitmişlerdir. (Ayda, 2014)  

Etrüsklerin İtalya coğrafyasında yaşayan diğer toplumlardan tamamen farklı 
oldukları inançlarından aile yaşantılarına, kutsal sembollerinden askeri düzenlerine 
kadar toplumsal yaşamlarının her alanında görülür. Bölgedeki toplulukların 
görünümünden bile farklı olan bu insanların davranış biçimleri, kültürleri Türklerinki 
ile benzerlik göstermektedir. Etrüskler kendilerine Rasena demelerine rağmen, 
çevrelerinde yaşayan toplumlardan Yunanlılar, Tirenler (Tyrhennes), Romalılar Tüski 
(Tusci) ya da Etrüski (Etrusci) demişlerdir. Yunanca Tyrhen (Tiren) sözcüğü Turrhnoi 
şeklinde yazılır; ‘h’ eskiden ‘a’ sesini verdiği için sözcüğü Turan adı ile 
ilişkilendirebiliriz. Çünkü yer bildiren sözcüklerin sonundaki ‘oi’ sesi ‘lı, li’ anlamları 
verir. Bu da Turanlı şeklinde okunmayı kolaylaştırır. Mısırlılar ise onları ‘Turuşka’, ya 
da bazılarına göre Turşa, diye adlandırmışlardı. Hintlilerin günümüzde bile Türklere 
“Turuşk” ve “Turuhka” demeleri bu yakınlığı gösterir niteliktedir. AyrıcaEtrüsk 
uzmanı J. H. Breasred, Mısırlılarda “t-r-s” sesinin Yunanca’da “T-r-r” şeklini aldığını 
ve Etrüsklerin diğer adı olan Tyrhen’in böyle türediğini belirtir. (Türkkan, 2002:419) 
Mısır’a saldıran deniz kavimleri arasında sayılan Turşa’ların, Asyanın orta 
kesimlerinde bir zamanlar var olduğu tespit edilmiş olan bir iç denizin çevresinde 
yaşayan halklardan oldukları ve denizin kurumasıyla da batıya göç etmiş 
olabilecekleri (Tulunay, 1992:133) varsayımlar içerisindedir.  
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İsviçreli antropolog Prof. E. Pittard ‘Les Races et l’Histoire’ adlı kitabında 
İtalya’nın antropolojik yapısını dört ırk olarak tespit eder ve yuvarlak kafataslı 
(brakisefal) olanların Etrüsk bölgesinde yaşadığını belirtir. Prof. Calvin Kephart, 
Etrüsklerin ‘Turanlı’ ve ‘Türk’ olduğunu belirtir ve onların geliş yolunu, Sümerlerin 
yaşadığı bölgeden Batı Anadolu, oradan da İtalya olarak çizerken, Amerikalı 
antropolog Carleton Stevens, Etrüsk mezarlarında bulunan kafataslarıyla Batı 
Anadolu’daki Alp ırkı arasında bağlantı kurar.(Türkkan, 2002:421) Etrüsklerin 
antropolojik yapıları hakkında Ahmet Ağaoğlu da “Roma muharrirleri, bunları kısa 
boylu, tıknaz şişmanlığa doğru mütemayil olarak tasvir ediyorlar. Etrüsk eserlerinde 
de bunlar böyle tersim edilmişlerdir. Ve her şeyden ve herkesten evvel Hunları 
anlatıyorlar…” (Ağaoğlu, s:4) demektedir. 2004 yılında Toskana bölgesindeki erkek 
iskeletleri ile Türk erkekleri üzerinde DNA örnekleri üzerinde genetik araştırmalar 
yapan Turin Üniversitesinden Alberto Piazza, bu iki topluluğun ortak atalarının 3500 
yıl önce yaşayan aynı kişiler olduğunu söylemiştir.73 Etrüsklerin M.Ö XIII. yüzyıldan 
itibaren İtalya’ya gelmeye başladıkları hatırlanırsa bu genetik olarak da doğrulanmış 
olur.  

Uygarlık  

Uygarlıklarını M.Ö. 750’li yıllardan itibaren oluşturmaya başlayan Etrüskler, 
madenlerin her çeşidini işleyip günlük yaşamlarında kullanmışlardır. Tıp, dişçilik gibi 
sağlık alanlarında ileri bir düzeye ulaşmışlar, şehrin çevresini çevirip, dünya 
tarihindeki ilk kanalizasyon sistemini kurmuşlar, ekonomik zenginliğin 
göstergelerinden olan sanatın her alanında zirveye ulaşmışlardır. Varlıklarını İtalya 
yarımadası çevresinde iyice hissettirmeye başlayarak, kuzeyde Po ovasına doğru 
genişleyerek Bologne’a şehrini kurmuşlardır. M.Ö 625 yıllarında Tarken hanedanının 
iktidar olmasıyla topraklarını genişletmişler ve M.Ö 607-569 yılları arasında Roma 
şehrini kurmuşlardır. M.Ö 509 yılına kadar İtalya yarımadasının tamamına yakını ile 
Korsika ve Elbe adaları Etrüsklerin hâkimiyeti altına girmiş, ancak bu tarihte Tarken 
hanedanı devrilmiş ve soylular cumhuriyet ilan etmişlerdir. M.Ö V. yüzyıldan itibaren 
gerilemeye başlayan Etrüskler, Samnitler, Keltler, Syracusain’ler, Romalılar gibi farklı 
devletçiklerle yapılan savaşları kaybederler. M.Ö II. ve I. yüzyıllardan itibaren 
Etrüsklerde Romalılaşma eğilimi artar ve Latince konuşmaya başlarlar. Böylece kendi 
kültür ve geleneklerini unutup, Etrüsk kimliklerini kaybetmeye başlarlar. M.Ö 40 
yıllarına gelindiğinde Perouse savaşını kaybeden Etrüsk devleti yıkılır ve Roma’nın 
yedinci eyaleti olur. 

73http://articles.latimes.com/2007/jun/18/science/sci-etruscans18 

641 

                                                            



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

Dil  

Asya kökenli bir dil olduğu artık kabul edilen Etrüsk’çe, günümüzde ölü bir 
dildir ve tıpkı yakın bağlarının olduğu Türkçe gibi sondan eklemelidir. Bartolomeo 
Nogara, ‘Les Etrusques et leur civilisation’ adlı eserinde, Gustave Herbig adındaki 
ünlü Alman bilim adamının “Essai de concordance entre l’onomastique étrusque et 
l’onomastique de l’Asie Mineure” yapıtında, İtalya’da 270 civarında Asya kökenli 
sözcük olduğunu belirttiğini vurgular. (Nogara, 1936:206) Ancak, sözcüklerin 
hangileri olduğunu vermez. Arada binlerce kilometrelik bir mesafe ve yaklaşık 1000 
yıllık bir zaman aralığı olmasına rağmen ortaya çıkan kelimelerdeki bu benzerlik, 
ödünç kelime alınmadığını gösterir. Ayrıca, bölgede konuşulan dillerden tamamen 
farklı ve yabancı bir dil öbeği olan sondan eklemeli dil olması, bu yapıdaki dillerin 
Asya kıtasında olması da bu görüşü destekler. Çünkü her dilin kendine özgü bir yapısı 
ve dilbilgisi kuralları vardır.  

Diller arasındaki yakınlık ilişkisi incelenirken, bir dilin farklı etkenlerden dolayı 
değişebileceği düşünülür. Ancak, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, sözcükler 
değişse de tümcedeki sözdizimi değişmediği için, öncelikli olarak dilin cümle 
kuruluşuna, aldığı ekler ile sözdizimine bakılır. Çünkü dillerin hangi dil öbeğinden 
olduğu, hangi dillerle yakınlığının bulunduğunu tespit etmekte öncelikli olarak 
belirleyici olan ve değişmeyen, o dilin biçim ve sözdizimidir. 

Sağdan sola doğru yazılan Etrüsk yazısı alfabetiktir. Kelime türetilirken kökler 
değişmez. Köklerin sonuna belli bir düzen içerisinde eklenen eklerle yeni kelimeler 
türetilir. Bu dilin çözümüne, benzer yazıt öbekleri arasında tekrar edildiği 
gözlemlenen kelimelerin ve bazı cümlelerin olası anlamları en aza indirgenip 
aralarında karşılaştırma yöntemi uygulanarak 1890’lardan bu yana çalışılmaktadır ve 
1940’lardan sonra sözcük ve cümlelerin çözümü hızlanmıştır.  

Durum ekleri 

Adlar 

Etrüskçede adlar çekim ekleri alırlar. Yalın halde  

klen (klan)  :erkek oğul, (erkek çocuk)  klen-ar   :oğul-lar,  

Belirtme (i) durumu yalın haldeki gibidir.  

Tamlayan Durumu “-in hali” (determinatif) : -l, -sYalın konumdaki bir ses ile 
biten adlar tamlayan durumunda “l” veya “s” alırlar. Eğer sözcük sessiz bir harfle 
bitiyorsa “s” yerine “us” alabilir. Etrüskçede tanımlık –l’article- yoktur. Ancak, sadece 
kişi adlarında cinsiyeti belirten tanımlık vardır. Ad’ın tamlayan durumu işaretleri 
dişide “-al” ve erkekte “-s”dir. Tamlayan durumu aidiyeti ifade eder 
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Ati  :Anne    ati-al  :Anne-nin 

Apa  :Baba    apa-s  :Baba-nın 

klen-s  oğul-un, (erkek çocuğun) klen-ar-si  oğul-lar-ın, (erkek çocukların) 

Etrüskçede yönelme durumu (–e hali) olmadığı için bir “s” eki, hem tamlayan 
durumu, hem de yönelme durumu karşılığını verir. Ayrıca, tamlayan durumu ekleri 
olan “l” ve “s”nin her ikisinin birlikte eklenmesiyle ad’ın ayrılma (ablatif) durumu (–
den hali) yapılır. Bu ek “ls” şeklinde gelebildiği gibi bazen “las” şeklinde de olabilir 

Bazen –sa veya –isa gibi özel bir sonek ile “-nın oğlu” şeklinde kişi adından 
yapılan soyadı düzenlenir,  

Aule velimna lartal klan Prens (oğul) velimna lartal (oğlu) (erkek çocuğu) veya 

Aule velimna lartal-isa Prens (oğul) velimna lartal-ın oğlu (erkek çocuğu) 

Kalma Durumu “-de hali” (locatif) :-ti  

Birinin, bir şeyin durumunu ya da zaman ve yerdeki yakınlığını ifade eder. 
Bazen, “ai, ei, i” şeklinde olabildiği gibi bazen de “-de, -da” anlamındaki ti eklenerek 
yapılır. Ancak, “ai, ei, i” ekleri ile “-de, -da” eklerinden hangilerinin işlek ya da 
hangilerinin daha sık kullanıldığı konusunda yeterli bilgi yoktur 

tesan  :kap   tesan-ti  :kap-ta 

zamtik tesan :altın kap  zamtik tesan-ti :altın kap-ta 

Çoğulda ise ekler, Türkçede olduğu gibi çoğul ekinden sonra getirilir “ar-ti”.  

tul ar  :sınır-lar, arazi-ler tul ar ti  :sınır-lar-da, arazi-ler-de 

Etrüskçede, tıpkı Türkçedeki gibi önekler yoktur, sadece sonekler vardır. Sonek 
“aç” köken, soy bildirir 

Hasan Candan Taşkentaç  :Hasan Candan Taşkent’li 

Sonek “na” ise ilişki gösterir 

suthi  : mezar  suthi-na :mezar yeri (mezar ile ilgili yer) 

Türkçedeki –lar / -ler çoğul eki, Etrüskçede “-r, -ar, -ur” şeklindedir. Sonekler, 
tekilde olduğu gibi çoğul eklerinden sonra gelir. Durum ekleri konsa bile Türkçedeki 
gibi çoğul ekinden sonra konur 

clan  :oğul (erkek çocuk)  clan-ti  :oğulda (erkek çocukta) 

clan-ar :oğul-lar (erkek çocuk-lar) clan-ar-ti :oğullarda (erkek çocuklarda) 

tul-ar  :sınır-lar, arazi-ler  tul-ar-ti  :sınır-lar-da,arazi-ler-de 
(Brandenstein, 1937:8) 
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Etrüsk dilinin yapısı, Türkçe gibi, sondan eklemeli bir dil olduğu için, sonek 
kullanımını gerektirir. 

Geçmiş Zaman Eki : 

Geçmiş zaman ekleri; “ce, e, i, u, ne”dir 

tur  :sunmak  tur-ce  :sun-du (ver-di) 

ten  :davranmak  ten-u  :davran-dı 

Sıfatlar 

Niteleme sıfatlarının sonunda “iu” eki bulunur. 

ais  :tanrı   ais-iu  :tanrı-sal, tanrı-dan 

hinth  :cehennem, şeytan hinth-iu  :cehennem-i, şeytan-dan 

Belirtme sıfatlarının sonunda ilişki ve aitlik bildiren “na” eki bulunur. 

ais  :tanrı  ais-na, eis-na  :tanrıya ait 

suthi  :mezar  suthi-na  :mezara ait yer veya mezarın 

Fiiller  

Etrüskçe yazıtlarda bulunan metinlerdeki fillerde geçmiş zaman üstünlüğü 
vardır. Fiiller ağırlıklı olarak ya geçmiş zaman ya da emir kipindedir. Elit 
tabakadakiler, kimi zaman kendi başlarından geçen olayları anlatırlar kimi zaman 
emirler verirler, kimi zaman da kurallar koyarlardı. Böylece, başlarından geçen 
olayları anlatan metinler geçmiş zaman; emir ve kurallar içeren metinler ise emir 
kipinde ortaya çıkmıştır. En iyi bilinen yapı üçüncü tekil kişinin geçmiş zaman halidir. 
Geçmiş zaman ekleri “ce, e, i, u, ne” olmasına rağmen çoğunlukla “ce” tercih edilir. 

tur  :vermek  tur-ce  :ver-di 

lupu  :ölmek  lupu-ce :öl-dü 

Etrüsklerin Bıraktığı Yazıt ve Belgeler 

Etrüsklerin bıraktığı on iki binden fazla yazıttan okunanların büyük çoğunluğu 
kısa ve sadece kişi isimleri, aile isimleri ya da yapılan bağışlarla ilgilidir. Bulunabilen 
en uzun kaynak olan Etrüsk el yazması, XIX. yy. ortasında İskenderiye’de bulunan bir 
Mısır kadın mumyası üzerindeki sargılardır. Bu sargılarda 1500’den fazla sözcük 
vardır ve büyük çoğunluğu tekrar ve dini terimlerden oluşmuştur. Zagreb 
Müzesi’ndeki bu yazılar geç dönem alfabesi ile yazılmış ve Helenistik dönem 
öncesine aittir.  

300’den fazla kelime okunabilen, ikinci önemli metin Santa Maria Capua 
Vetere’de bulunmuştur. Metinde, dini konulardan söz eden, mezarla ilgili terimler 
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bulunur. Bir diğer önemli metin, Pyrgi’de bir tapınakta bulunan altın tabletlerdir. Bu 
tabletlerden ikisi Etrüskçe yazılmış, üçüncüsü ise iki dilde yazılmıştır, tapınağın 
adaması ile ilgili benzer sözcükler yazılmıştır. Diğer metinlerin tamamına yakını yer 
altı mezarlarında, sütunlarda, lahitlerde (taş sanduka) veya karnı geniş kavanoz 
şişelerde yazılıdır. 

Limni adasının, Poliokhni bölgesinin kuzeyindeki Kaminia köyünde, bir kilise 
duvarında 1885 yılında bulunan ve M.Ö VI. yüzyıla tarihlendirilen mızrak taşıyan 
savaşçı mezar taşındaki kabartma resim üzerine, Yunan alfabesi ile yazılmış ama 
Yunanca olmayan yazının, bir Etrüsk şivesi ile yazıldığı anlaşılmıştır. İtalyanların 
Limni adasında yaptığı kazıda da, M.Ö IX-VI. yüzyıllara tarihlendirilen bir Etrüsk 
şehri ve mezarlığı ortaya çıkarılmıştır. (Bossert, 1944:278)  

Aynı alfabeyi kullanmakla aynı milletten olunamayacağına en iyi örnek, iç 
Anadolu’da Karaman, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir civarında yaşayıp Ortodoks 
Hıristiyanlığı seçen bazı Türklerin Yunan olmadıkları halde dini sebeplerden dolayı 
kullandıkları, adına da Karamanlıca denen ve XVI. yüzyıldan XX. yüzyıl başına kadar 
yaşayan alfabedir. Yunan harfleri Türkçe sesleri karşılayamadığı için alfabede kimi 
değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca, yazıldığı bölgenin kullandığı şive özelliğine göre 
değişiklikler gösteren alfabe ile çok sayıda yazıt vardır. (Korat, 2003:65-67)  

Limni adasında bulunan ve M.Ö VI. yüzyıla ait, “mızrak taşıyan savaşçı” mezar 
taşındaki kitabe: 

Metin 1 

Sözcüklerin latin harflerine çevrilmiş ve ayrılmış şekli: 

HaTaPASE : I : aNA aPa TaTa AK ER : TAKARISTe QAM. APA. aNÇ aSAP : I ER 
aTa aNASaM  aTa eR SeN ASaP  

Merhum: ey: ana babası dede dürüst insan: Takariste Kam(ı).  Baba. Burada 
yatıp: ey er ata anamın atası er sen ölüp 

Din adamı anlamında kullanılan KAM kelimesi, “QAM” ya da “KM” şeklinde 
yazılır. “QAM” kelimesi din adamı anlamında kullanılan “KAM”ın karşılığıdır. 
Ancak, “KM” kelimesi “KAM” anlamında değil “kimi (gibi)” anlamında kullanılmış 
“babam kimi (gibi)” şeklinde okunmalıdır.  

Metin 3, satır 1 

Sözcüklerin latin harflerine çevrilmiş ve ayrılmış şekli: 

HaTaPASa QIS: aPa TaKaS ANÇ aSAPE: I ER aTa I AS aTa :EQiSeNÇ TaTa: TaTa 
aQ ER aTa NA  
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Merhum kişi: baba atası burada yatıp: ey er ata ey akıllı ata: ikiz(lerin) dede(si) : 
ak er ata ana 

Metin3, satır 3 

Sözcüklerin latin harflerine çevrilmiş ve ayrılmış şekli: 

I SaQAS : AQaSI : aNÇ aSAP iÇ eKeSI : APAM KaM : AQaSI : ATaMAS 

Ey saka: ağası: burada yatıp yerin efendisi (olgun kişisi) : babam Kam: ağası 
atama 

Türkçe ve Etrüskçe arasındaki yakınlığı gösteren sözcüklerden bazıları aşağıda 
verilmiştir. 

apa  :baba    apana  :babayla ilgili 

as  :us, akıl   ati  :anne 

elan  :oğlan, oğul   ena  :bugün, şimdi 

er  :er, erkek, yiğit  klan  :oğlan    

mi, mini :ben, benim   tata  :dede 

teta  :büyükanne   ti  :demek 

tin  :gün, gündüz, zaman, devir tini   : tengri, tanrı 

Sonuç 

Toplum yaşantıları ve bıraktıkları izler bir bütün olarak incelendiğinde, 
Etrüsklerin, Batı uygarlığının temeli sayılan Roma’nın akıl hocaları olduğu, 
Avrupa’nın biçimlenmesinde ilk adımı attıkları görülür. Ancak, kendi tarihlerini 
yazma konusunda tıpkı Türkler gibi pek istekli olmamışlar, kendi dinlerinin kurallarını 
ve yapısını dahi uzun bir süre sözlü olarak aktarmışlardır. Bu yüzden, onlar 
hakkındaki bilgiler diğer milletlerin anlattıkları bilgiler ya da yorumlardır. 

Etrüskler, on iki şehir devletinden meydana gelen federatif bir birliktelik 
oluşturup imparatorluk haline gelmişlerdir. Ancak, hâkim unsur olmalarına rağmen, 
nüfus yoğunluğu açısından yönettikleri diğer toplumlardan daha az olmaları ve 
kendilerine olan aşırı güven gibi farklı nedenlerden dolayı Etrüsklere ve dillerine 
çevrenin olumsuz etkisi olmuş, doğal olarak, hem dildeki arılık azalmış, hem de bir 
müddet sonra tarihin karanlık sayfaları içinde yerlerini almışlardır. 

Etrüsk yazı dili, M.Ö 750 – 40 yılları arasında kullanılmıştır. Bu çalışma 
sırasında zaman zaman etimoloji sözlüğünden de yararlanıldı. Ancak, Etrüskçe 
üzerinde çalışan kimi uzmanlar, olaya yansız yaklaşmadığı için, sık sık, “of unknown 
origin - kökeni bilinmiyor” sözüyle karşılaşıldı. Sözcük, sondan eklemeli dillerden 

646 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

olmayan herhangi bir dilden olduğu zaman ise, hemen sözcüğün kökeninin verildiği 
görüldü. Ancak, Etrüskçenin, bütün yönleriyle Asya kökenli bir dil (Encyclopédie 
Française, C. VII, s.7’42-2; 7’42-3) olduğu artık çoğunlukla kabul görmektedir. 
Etrüsklerle ilgili bütün bu veriler, özellikle de Etrüsk dilindeki durum ekleri ve 
yapılar, bu dilin sondan eklemeli bir Altay dili olduğu sonucunu verir.  

Etrüsk ve Türk dillerindeki kimi sözcüklerin yakınlığı, aradan geçen uzun 
yıllara ve farklı coğrafyalara rağmen, belirgindir. Dış unsurlar sözcük değişimini 
etkilese de, cümle yapısı ve kuruluşunda değişim olmadığı için, diller arasındaki bağı 
tamamen ortadan kaldıramadığı açıkça görülür. Sözcüklerin hem yapı hem de anlam 
bakımından birbirlerine olan benzerlikleri, aralarındaki yakın bağı gösterir. 

Batılı araştırmacılar tarafından yaklaşık 250 yıldan fazla bir zamandır devam 
eden ve son dönemde Türk bilim adamlarının da katkılarda bulunduğu çalışmalar 
sonucunda gelinen nokta yeterli değildir. Etrüskler hakkındaki belge ve bilgiler, yansız 
ve bilimsel bir şekilde çalışan uzmanlar tarafından irdelendikçe, Etrüsk gerçeği daha 
iyi anlaşılacak, birçok gerçeğin su yüzüne çıkması sağlanacaktır.  
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WENDY LOWER’IN HİTLER’İN ŞİRRET KADINLARI VE ANNA MARIA 
SIGMUND’UN NAZİ KADINLARI ADLI ESERLERİNE YANSIYAN NAZİ 

ALMANYA’SINDA BİYOGRAFİK VE PANORAMİK KADIN PORTRELERİ 
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ÖZET 

Weimar Cumhuriyeti zamanında kadınlar nispeten daha iyi koşullarda ve daha özgür bir 
yaşama kavuştular. Erkekler de ifade özgürlüğü, serbest zaman, gezme serbestliği, ticaret, 
kamu hizmetlerine girebilme gibi haklara sahip oldular.  

1933 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) iktidara kavuşunca kadınlar 
yönetim katında asla yer bulamadılar. Nasyonal sosyalizm, kadınları birer anne ve eş olarak, 
çalışmayı ve yönetmeyi düşünmeyen birer varlık olarak gördüler. Sıcak yuva, sadık eş ve 
mutlu çocuklar onların hayattaki tek emeli olarak gösterildi. 

Kadın ve şiddet kelimeleri yan yana geldiğinde genellikle kadın bu şiddetten mağdur olan kişi 
olarak düşünülür. Wendy Lower Hitler’in Şirret Kadınları adlı eserinde bu düşünceyi sorgular. 
Almanya’nın farklı bölgelerinden gelen hemşirelik, öğretmenlik, sekreterlik, vb. orta sınıfın 
temsilcisi on üç kadının biyografik, dönemin Almanya’sının ise panoramik bir resmini çizer. 

Anna Maria Sigmund ise nasyonal sosyalist seçkinler tabakasının sekiz kadın karakterine yer 
verdiği Nazi Kadınları adlı eserinde dönemin sanat, politika ve bilim dünyasının ünlü 
kadınlarına yer verir. Bu kadınlar Hitler’i bir kült figür olarak görürler. Bu kadınların ortak 
özelliği hepsinin kendini her şeyiyle Hitler’in emrine vermeleridir. 

Wendy Lower Hitler’in Şirret Kadınları adlı eserinde savaş sonrası mahkemelerde özellikle 
Nazi yöneticileri ve eşlerinin yargılanmasına ağırlık verildiğini, perde arkasında birçok suça ve 
özellikle soykırıma tanıklık eden, suç ortaklığı yapan ve faillik görevinde bulunan kişilerin 
ihmal edildiğini saptar. 

Anna Maria Sigmund’un Nazi Kadınları ise dönemin Almanya’sında Hitler’in çevresinde 
yaşayan ve ona hayranlık duyan kadınların özel yaşamları ve Hitler’e ve nasyonal sosyalizme 
bağlılıkları üzerinden kadının yerini belirler. 

Böylece toplumun en üst katmanında bulunan seçkin tabakanın temsilcisi kadınlarla, genellikle 
taşrada doğup savaş cephelerinde ve yakınlarında sekreterlik, öğretmenlik ya da hemşirelik gibi 
partiye ve devlete daha çok destek görevi olarak kabul edilen işler yapan kadınlar ve genel 
olarak o dönemde kadına nasıl bir rol biçildiği ve panoramik kadın çerçevesi eserler üzerinden 
sosyolojik ve tarihsel inceleme yöntemleriyle verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Nazi Almanyası, kadın, Hitler, toplumsal sınıf, suç. 
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BIOGRAPHICAL AND PANORAMIC PORTRAITS OF WOMEN IN NAZI 
GERMANY AT THE WORKS OF "HITLER'S FURIES" BY WENDY 

LOWER AND " FRAUEN DER NAZIS" BY ANNA MARIA SIGMUND 

ABSTRACT 

Women had relatively better life conditions and more freedom in the time of Weimar Republic. 
Men also had freedom of speech, free time, freedom of movement, free trade and a right for 
entering the public services. 

In 1933 National Socialist German Workers Party (NSDAP) came to power and then woman 
couldn't have a chance to find a place for herself in the government. National Socialism saw 
woman as a mother, wife and a creature not wanting to think about working and managing. 
Warm home, faithful spouses and happy children are shown the only goals for them in their 
lives. 

When the words woman and violence are side by side, woman are usually considered as the 
victim of this violence. Wendy Lower calls into question this idea in her book named Hitler's 
Furies. Biographical picture of thirteen women, coming from different regions of Germany, 
working as nurses, teachers, secretaries, etc. as representatives of the middle class, and 
panoramic picture of Germany are drawn by Wendy Lower. 

Anna Maria Sigmund has a place for eight women characters in her novel named Die Frauen 
der Nazis (Nazi Women). They are the members of National Socialist elite circle. These 
women see Hitler as a cult figure. The common point of all these women is being at Hitler's 
disposal. 

In Hitler’s Furies, Wendy Lower ascertains the fact that those who witnessed many crimes and 
especially the genocide, had complicity and the task of agency were neglected but Nazi 
administrators and their spouses’ trials were in the spotlight.  

Anna Maria Sigmund’s Die Frauen der Nazis (Nazi Women) determines the private lives of 
women living around Hitler and admiring him and the place of women on their commitment to 
National Socialism 

Thus, the elite representatives of women at the top levels of society, representatives of women 
in the middle class living usually in towns and working in the support missions for the party or 
state as a secretary, teacher or nurse on the war fronts, and in general at that time what role was 
valued for women and panoramic female frame will be given over the works mentioned above 
with comparative method. 

Keywords: Nazi Germany, woman, Hitler, social class, crime.  

GİRİŞ 

Kadın ve şiddet kelimeleri yan yana geldiğinde genellikle kadın bu şiddetten 
mağdur olan kişi olarak düşünülür. Fakat Claremont McKenna Üniversitesi’nde tarih 
profesörü olan ve 1992 yılından beri soykırım konusunda çok sayıda kitap ve makale 
yayımlayan Wendy Lower, Hitler’in Şirret Kadınları adlı eserinde bu düşünceyi 
sorgular. Nazi Almanya’sında sıradan bir hayat yaşayan on üç kadının öyküsünün 
anlatıldığı sosyolojik, tarihi ve edebi özellikler taşıyan Hitler’in Şirret Kadınları, bu 
kadınların Yahudi soykırımındaki direkt ya da dolaylı katkılarını gözler önüne serer. 
Lower’a göre bu kadınlar birer sosyopat değiller. Yaptıkları vahşi davranış ve 
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eylemleri 3. Reich’ın düşmanlarından intikam almayı amaçladıkları haklı bir tutum 
olarak görürler. Bu davranışlar aynı zamanda onların sadakatlerinin de bir 
göstergesidir (Lower 2014: 21). Bu eserde ön plana çıkarılan on üç kadın, farklı 
geçmişlerden ve kırsal Vestfalya, büyükşehir Viyana, sanayi bölgesi Renanya gibi 
farklı bölgelerden gelmelerine karşın, ortak bir kuşak (on yedi- otuz yaş arası) 
oluştururlar. Hitler’in yükselişi ve çöküşüyle yetişkinliğe ulaşırlar (a.g.e. , 2013: 27). 
Lower bu kadınları üç kategoride ele alır: Şahitler, suç ortakları ve failler. Wendy 
Lower bu isimlere Doğu Almanya gizli polis dosyaları, mahkeme kayıtları, Simon 
Wiesenthal’in Viyana’daki arşivindeki belgeleri, basılan anıları, savaş dönemine ait 
şahsi yazışmaları, günlükleri ve görgü tanıklarıyla yapılan röportajları, resmi belgeleri- 
savaş dönemindeki SS evlilik başvuruları, personel kayıtları, Kızılhaç kayıtları ve 
Nazi Partisi temsilcilerinin raporları- gözden geçirdikten sonra ulaşır ve eserinde yer 
verme kararı alır (a.g.e. , 2014: 30-31). Nazi Almanya’sında işlenen suçlarda kadının 
rolünün ayrıntılı bir biçimde incelenmediğini ve izah edilmediğini belirtir. Çok sayıda 
kadın kurban rolünde değil soykırımda fail rolündedir. Bu durumu açığa çıkartmak 
kitabın yazılış amacıdır (a.g.e. : 29). 

Viyana’da tarih ve sanat tarihi eğitimi alan ve halen Avusturya Tarih 
Araştırmaları Enstitüsü üyesi olan ve Anna Maria Sigmund ise nasyonal sosyalist 
seçkinler tabakasının sekiz kadın karakterine yer verdiği “Nazi Kadınları” adlı 
eserinde Wender Lower gibi birçok enstitü, devlet dairesi, müze, şahsi yazışmalar ve 
dönemin resmi belgelerinden yola çıkarak eserini yazar. Wendy Lower’ın aksine 
Sigmund eserinde orta sınıfın kadın üyelerine değil sadece dönemin sanat, politika ve 
bilim dünyasının ünlü kadınlarına yer verir. Bu kadınlar Hitler’i bir kült figür olarak 
görürler. Bu kadınların ortak özelliği hepsinin kendini her şeyiyle Hitler’in emrine 
vermeleridir (Sigmund 1998: 15). Peki, bu kadınlar nasyonal sosyalist seçkinler 
tabakasının gizli dünyasında nasıl yaşarlar? Hangi rolleri üstlenirler ve Hitler’in gözde 
kadınları olarak gördüğü sanat, bilim ve siyaset dünyasının önde gelen bu kadınları 
kimler? Sigmund’un eserinde yer verdiği kadınlar sırasıyla şu şekildedir: Alman Hava 
kuvvetlerinin komutanı ve ekonomi bakanının ilk eşi İsveçli aristokrat bir aileden 
gelen Carin Göring ve Hohe Frau olarak anılan ikinci eşi tiyatro sanatçısı Emmy 
Göring, propaganda bakanı Dr. Joseph Goebbels’in karısı Nazi Almanya’sının First 
Lady’si olarak da tanınan Magda Goebbels, Amazon kraliçesi olarak ünlenen ünlü 
yönetmen, fotoğraf sanatçısı ve oyuncu Leni Riefenstahl, bütün nasyonal sosyalist 
kadın derneklerinin başkanı yoldaş lakaplı Gertrud Scholtz-Klink, Hitler’in yeğeni 
Geli Raubal, karısı Eva Braun ve Hitler’in öğrencisi Henriette von Schirach. 
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WENDY LOWER’IN HİTLER’İN ŞİRRET KADINLARI VE ANNA 
MARIA SIGMUND’UN NAZİ KADINLARI ADLI ESERLERİNE YANSIYAN 
NAZİ ALMANYA’SINDA BİYOGRAFİK VE PANORAMİK KADIN 
PORTRELERİ 

Hitler’in Şirret Kadınları adlı eserde sözü edilen on üç kadının kişisel deneyim 
ve bakış açılarından, eserin özne tarafından sunulan öz-sunumlar olduğu görülmekte 
ve yazarın daha nesnel bir tavır takınıp olayları aktardığı görülür. Bu durumda da 
eserin daha çok sosyolojik ve tarihi bir anlatımı benimsediği, edebilikten oldukça uzak 
olduğu sezilir. Eserin güçlü bir tahkiyesi ve öyküsel bakış açısı bulunmasına rağmen, 
hikâyeleri anlatılan kişilerin hepsinin gerçek kişiler olması ve yazarın belgeler 
üzerinden hareket etmesi kurmaca ve gerçeklik tartışmasını da beraberinde getirir. 
Mehmet Narlı hatıranın ve biyografinin bir olay örgüsü içinde sunulmasının roman 
sayılmasıyla, kurmacanın ortadan kalktığını belirtir. Ayrıca biyografik bilgilerin biraz 
bile değiştirilmesi bilgilerin doğruluğuna şüphe getireceği için sakıncalı da 
olabileceğini de ekler (Narlı 2013: 338). 

Soykırımın işleme mekanizmasının birer parçası olarak genellikle on sekiz-
yirmi beş arasındaki kadınlardan oluşan sekreterler, savaş alanlarında çalışan, tıbbi 
deneylere yardım eden ve zehirli iğnelere sahip hemşireler, kadın toplama kampları 
gardiyanları, aryan ırkı eğitme ve ayıklama görevinde bulunan öğretmenler bu esere 
konu edilen karakterlerdir (Lower 2014: 33). Bu karakterler sırasıyla: öğretmen 
Ingelene Ivens, hemşire Erika Ohr, aslında hukuk fakültesi mezunu olan hemşire 
Annette Schücking, hemşire Pauline Kneissler, sekreter Ilse Struwe, sekreter Lisolette 
Meier, sekreter Johanna Altvater, sekreter Sabine Herbst Dick, sekreter Gertrude Segel 
Landau, sekreter Jesefine Krepp Block, sekreter ve bir SS subayının eşi Vera Staehli 
Wohlauf, sekreter ve SS subayının eşi Liesel Riedel Willhaus ve bir SS subayının eşi 
Erna Petri. 

Magda Goebbels, Leni Riefenstahl, Hannah Reitsch, Scholtz-Klink gibi sayıca 
az kadınlar Naziler tarafından ayrıcalıklar kazanırlar. Lower’a göre bu kadınlar göz 
önünde olsalar da resmi anlamda siyasi güçten yoksundular ve sadece paravan 
kişiliklerdir. Ona göre esas dikkat edilmesi gereken kişiler bugüne kadar pek 
araştırılmaz. Özellikle Doğu’daki işgal edilen bölgelerde sekreterlik, hemşirelik ve 
öğretmenlik başta olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan kadınlar soykırımda anahtar 
rol oynar (a.g.e. : 26). 

Sigmund da, Lower gibi tarih, sosyoloji ve edebiyat sentezi olarak 
değerlendirilebilecek bir eser ortaya koyar. Bu kitabın seçiminde eserin tamamen 
kurgusal bir metin olmamasına rağmen, gerçek insanların anlatılan hikâyelerinde 
kurgusallık niteliği göstermesi önemli role sahiptir. Sigmund yapıtında sadece sekiz 

651 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

üst tabaka mensubu Nazi kadınının özel hayatlarına odaklanmaz. Aynı zamanda 
dönemin kadın anlayışına da genel olarak yer verir. 

Alman Ordusu,- telsiz operatörlüğü, dosya kartlarını, uçuş kayıtlarını tutmak ve 
telefonları dinlemek gibi- destek görevleri için beş yüz binden fazla kadını eğitip 
bunlardan iki yüz bin kadarına Doğu cephesinde görev vermiştir. Sekreterler savaş 
makinesinin işlemesi için gerekli malzemeyi organize eder, izler ve dağıtır. Nasyonal 
Sosyalist Yardım Derneği ve Irk ve Yeniden Yerleştirme Bürosu birçok Alman kadına 
sosyal hizmet görevlisi, ırk denetçisi, yeniden yerleşme danışmanı, eğitmen ve 
öğretmen yardımcıları olarak iş verir. Birçok Alman kadın öğretmen Almanlaştırma 
laboratuarlarında ve uygarlaştırma sürecinin yapım aşamasında görevler alır ( Lower 
2014: 23-24). 

Hitler’in Şirret Kadınları adlı eserin kahramanlarından Christa Schroeder, 
Hitler’in sekreterliğini yapmıştır. Savaş sırasında gönderdiği bir mektupta Alman 
Lebensraum’un (yaşam alanı) geleceği hakkında şu düşünceleri paylaşır: 

[…] Kişi yabancı halkların (Fremdvolk) çeşitli sebeplerle bu işe uygun 
olmadıkları sonucuna varıyor ve sonunda, nesiller geçtikçe, idareci kesim olan Alman 
unsuru ile yabancı kanın karışmasına neden olacaktır. Bu, Nordik ırk mirasımızın 
korunması gerektiği anlayışımızın önemli derecede ihlali anlamına gelir ve böylece, 
geleceğimiz de örnek olarak, Roma İmparatorluğu’nun gittiği yolu takip edebilir 
(Lower 2014: 22). 

Alıntıdan da anlaşılacağı üzere cephedeki bir sekreter imparatorluğun 
kuruluşundaki rolünün farkındadır ve Nazi misyonu anlayışını benimser. Bu anlayışı 
özümseyen Ilse Struwe da birçok soykırım olayına şahit olur. Savaşı ve orada 
bulunma nedenini sorgular: Burada ne yapıyorum? Kimim ben? Erkeklerin savaşında 
benim ne işim var? Erkekler savaşır. Erkekler öldürür. Savaşlarında hizmetçilik 
yapsınlar diye kadınları istiyorlar (a.g.e. : 121). 

Sözlerini alıntıladığımız Ilse Struwe bu duruma nasıl gelir? Bu durumun 
anlaşılabilmesi için Almanya’nın 1. Dünya savaşını kaybetmesinin ardından Weimar 
Cumhuriyeti ve Nasyonal Sosyalist Döneminin sosyolojik ve tarihi gerçekliklerinin 
belirtilmesi elzemdir. Hem Sigmund hem de Lower eserlerinde bu dönemleri gerek 
resmi belgelere dayanarak panoramik; gerekse şahsi yazışmalar, mektuplar ve görgü 
şahitlerinin ifadeleriyle biyografik çerçevede ele alırlar. Sosyolojik ve tarihsel 
çerçevede ilerleyecek olan çalışmamızda bütünlüğü sağlamak için kadın dışı unsurlara 
fazlaca yer verilmeyecek ve Sigmund ve Lower’ın eserlerinden panoramik ve 
biyografik kadın portreleriyle dönemin Almanya’sında kadının yeri saptanmaya 
çalışılacaktır. 
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Weimar Cumhuriyeti zamanında 1919 Almanya’sında mecliste %10’dan fazla 
kadın temsilci bulunur. Bu oran aynı zaman diliminde Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki orandan bile fazladır. Tabii ki bu durum kadınların erkeklerle aynı 
özlük haklarına sahip olmadıkları gerçeğini değiştirmez. Hatta bir kısım erkek parti 
üyeleri kadınların asli görevinin ailenin koruyuculuğu olduğunu belirtirler. Ayrıca 
mevcut kadın işçilerin erkek işçi istihdamını engellediğini bile öne sürerler (Classen, 
1999: 583). İlk olarak 1919 yılında oy veren Alman kadını kâğıt üzerinde de olsa 
Weimar Anayasa’sıyla resmi eşitlik kazanır. 1908 yılına kadar Alman kadınlarının 
siyasi faaliyetlerden uzak olduğu ve Alman toplumunda alt cinsiyet olarak 
görüldükleri düşünülürse, bu olağanüstü bir değişikliktir (Lower, 2014: 34). Fakat 
pratikte eşitlik hiç olmaz. Lida Gustava Heymann ve Anita Augspurga gibi hayatın 
bütün alanlarında cinsiyet eşitliğini savunan radikal kadın politikacılar bile kadın orta 
sınıfa sırtını çevirir. Bu durum esas destek gördükleri grubu kaybetmelerine yol açar. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ticari alanlarda ve beyaz yakalı organizasyonlarda boy 
gösteren yüksek kadın istihdam oranı, kadınların politikaya olan ilgisizliği sebebiyle 
önlemez bir düşüş göstermeye başlar. I. Dünya savaşı sonunda sekiz milyon Alman 
askerinin savaş sonunda geri dönüp işlerini geri istemeleri de kadınlar açısından eski 
işleri olan tekstil sektörüne ya da ev hanımlığına dönüşü beraberinde getirir (Classen, 
1999: 583-584). 

Evli kadınlardan genellikle ev hanımı olarak kalması istenir. 1925 
istatistiklerine göre neredeyse bütün beyaz yakalı kadın çalışanlar bekârdır ve üçte 
ikisinden fazlası 25 yaşın altındadır. Kocası çiftçi, restoran ya da küçük işletme sahibi 
olan kadınların çoğu evlenince işlerini bırakmak zorunda kalırlar. Bahsi geçen meslek 
gruplarından birisiyle evlenenler daha şanslıdır. Çünkü aile işletmelerinde çalışma 
fırsatına sahip olurlar. Mavi yakalı işlerde çalışan erkeklerle evlenen kadınlar ise 
eşlerinin gelirinin düşüklüğü sebebiyle işlerine devam etmek zorunda kalırlar. Ülkenin 
hemen her bölgesinde aynı işi yapan kadınlar erkeklerden %20 ile %40 arasında 
değişen oranlarda daha az kazanırlar. Savaş öncesi durumla karşılaştırıldığında ücret 
farkı sadece kalifiye kadın işçilerde daralma gösterir (a.g.e. : 585). 25 yaşın altındaki 
bekâr kadınlar eğer bir işte çalışmak istiyorlarsa en az bir sene tarım sektöründe ya da 
hizmet sektöründe çalışmış olmalı ya da çalışmalıdır (Rempel 1989: 115). 

1920’lerde toplumda yaşanan keskin değişikliklerin önemli sonuçlarından bir 
tanesi de boşanma oranlarının artışıdır. Bir diğeri ise ailelerin küçülmesidir. Doğum 
oranı savaş öncesine oranla bile daha alt seviyelerdedir. Doğum kontrol haplarının çok 
yaygın olmamasına ve kürtajın yasak olması rağmen her ikisi de toplumda kabul görür 
(Classen 1999: 586). 

Kısaca Weimar Cumhuriyeti zamanında kadınlar nispeten daha iyi koşullarda 
ve daha özgür bir yaşama kavuşurlar. Erkekler de ifade özgürlüğü, serbest zaman, 
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gezme serbestliği, ticaret, kamu hizmetlerine girebilme gibi haklara sahip olurlar. 
Wendy Lower’a göre bu haklar aynı zamanda toplumsal kaos da oluşturur. Modernlik 
ve demokrasinin getirdiği karmaşa ve belirsizlik, düzenin ve geleneklerin yeniden 
kurulması giderek daha cazip hale gelir (Lower 2014: 37). 

Weimar Cumhuriyeti zamanında ayaktakımı hareketleri, yetkisiz infazcı gruplar 
ve her görüşten örgütlü parti patlaması olur. 1920’lerin başında bu türden hareketlerin 
arasında yeni yeni gelişen Nazi Partisi kendisine völkisch der. Bu kelimeyle kastedilen 
halk sadece Alman halkıdır. Liberalizmi ve parlamenter demokrasiyi reddederler. 
Çünkü aşırı milliyetçilerdir. Milli birliğe ulaşmak için ırkı kullanırlar. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan yenik ayrılan Alman halkını yeniden doğuş efsaneleri ve ülkenin onuru 
gibi kavramlarla tek çatı altına toplamak isterler (a.g.e.  : 35). Başarılı da olurlar. 1933 
yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) iktidara kavuşunca kadınlar 
yönetim katında asla yer bulamazlar. Nasyonal sosyalizm, kadınları birer anne ve eş 
olarak, çalışmayı ve yönetmeyi düşünmeyen birer varlık olarak görür. Sıcak yuva, 
sadık eş ve mutlu çocuklar onların hayattaki tek emeli olarak gösterilir. Hitler 
kadınlara biyolojik kalıtım, eve aidiyet ve sonsuz ahlakın koruyucuları gibi roller 
biçer. Nasyonal sosyalizm döneminde kadınların hikâyeleri pek çok yönden ele 
alınabilir. Özellikle 1920’lerde partinin kadınlar tarafından ilgi odağı olduğu gerçeği 
reddedilemez. Nasyonal Sosyalist Partinin Marksist felsefe karşıtlığı, aşırı 
milliyetçiliği ve ırkçı düşünceleri yerel şubelerine birçok kadının üye olmasını sağlar. 
Herhangi bir parti ofisine ya da politik etkiye sahip olmamalarına rağmen birçok kadın 
Hitler’e oy vermekle kalmaz aynı zamanda maddi ve manevi destekte de bulunur. Eşi 
ya da kardeşi partiye üye olan kadınlar yiyecek temin edip, üniforma ve bayrak 
dikerler. Nazi Fırtına Birlikleri (SA) ve Nazi Güvenlik Muhafızlar (SS) ile kendi 
görevlerini eşdeğer tutarak, kendilerini de en az onlar kadar önemli hissederler 
(Dimeglio 1999: 587). Devlet hiyerarşisinde kadınlar, meslek sahibi profesyoneller ve 
eşler olarak nüfuslu erkeklere eklenirler ve zamanla kendileri de ciddi boyutlarda güç 
sahibi olurlar. Cepheye asker gönderilebilmesi için askeri destek görevlerinde çalışan 
kadınlar astlarına emir verme yetkisine sahiptir. Böylece savunmasız insanların 
hayatları üzerinde de güç sahibi olurlar (Lower 2014: 22). 

Hitler ideal Alman kadınının portresini şu şekilde çizer: Büroya ve 
parlamentoya özlem duymuyorlar. Sıcak bir yuva, sevgi dolu sevecen bir koca ve bir 
sürü mutlu çocuk yüreklerine daha yakındır onların (Aktaran: Sigmund 2000: 11). 
Parti ideologları ise Führerlerinin anakronik kadın imajını genişletirler. Onlara göre 
ideal Alman kadını ana ocağında çok sayıda zürriyeti arasında yaşayan doğuştan 
mutlu, uzun boylu, sarışın Kuzey kadınıdır (a.g.e. : 11). Nasyonal sosyalistlerin kadın 
anlayışlarını en somut biçimde propaganda bakanı Goebbels’in konuşmalarında 
görürüz. Sigmund eserinde bu konuşmalara sıkça yer verir. Bunların birkaç tanesine 
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değinmek yerinde olabilir: […] Evvelce tarlada, bugün büroda. Erkek yaşamın 
organizatörüdür, kadın erkeğin yardımcısı ve yürütme organıdır! (Aktaran: a.g.e. : 
18). Kadınlar için kısıtlı bir çalışma alanı belirleyen Goebbels bir başka yerde aslında 
kadının gerçek yerinin evi olduğunu belirtir: 

Kadının görevi güzel olmak ve çocuk doğurmaktır. Bu kulağa geldiği kadar 
kaba ve modern olmayan bir düşünce değildir. Dişi kuş erkek kuş için kendini 
temizlemekte ve kuluçkaya yatmaktadır. Buna karşılık erkek yiyecek sağlar ya da 
nöbet tutarak düşmanı yuvadan uzak tutar (Aktaran: Sigmund 2000: 19). 

Benzer şekilde Nazi Partisi ideologu Alfred Rosenberg’e göre yargıç, asker ve 
ülke başkanları ancak erkeklerden olmalı ve böyle de kalmalıdır (Aktaran: Lower 
2014: 42). 

 Parti ideologlarının saydığı bu özelliklere çoğu Alman kadınının uymaması 
üzerine Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerden arı ırka mensup olduğu düşünülen birçok 
çocuk kaçırılır ve Alman annelere teslim edilir. Savaştan sonra Polonya hükümeti 
çocukların iadesini istese de çocukların çoğunun kimliğinin belli olmaması, kimliği 
belli olanların da Alman anneler tarafından bırakılmak istenmemesi bu taleplerin 
yerine getirilmemesine neden olur (a.g.e. 2014: 59). 

1933 yılında Hitler kadınların işlerini bırakıp evlerine dönmelerini ister. Fakat 
1936 yılında savaşa hazırlanırken kadınlara ihtiyacı olduğu için fabrikalarda onlara iş 
verir. Yine de onlara askeri ya da politik bir güce sahip olacakları herhangi bir iş 
sunmaz. Nüfus politikası gereğince birçok kadın evlenmeye teşvik edilir. Saf ırka ait 
olduğu düşünülen erkeklerden Yahudi eşlerini boşamaları istenir. Ayrıca çocuklar da 
annelerinden koparılır. 1939 yılında Yahudi kadınlara kürtaj serbestken, Alman 
kadınların kürtaj yapmaları yasaklanır (Dimeglio 1999: 588). 

1933 yılında Münih’te Neo-klasik Alman Sanat Evini kuran Hitler burada her 
yıl resim ve plastik sanatlar sergileri açar. Aile tablolarının ağırlıkta olduğu 
sergilerdeki tablolarda mutlaka üç çocuk resmedilir. Alman kadını sigara içmez 
sloganı da resimlere bol bol işlenir (Salihoğlu 1993: 201). Ayrıca kadının yerinin evi 
olduğu çeşitli sloganlarla halka benimsetilmeye çalışılır. Bunlardan en ünlüleri: Yemek 
kepçesi kadının silahıdır (Sigmund, 2000: 23) ve çocuklar, mutfak ve kilise (Gardner 
2002: 117 ve Lower 2014: 49) ya da 3K (Kinder, Küche und Kirche) şeklinde yaygın 
olarak kullanılan bir söylemdir.  

Irkın koruyucusu olarak kadın,  evcil kadın, erdemli ve ahlaklı kadın gibi 
sloganlar aslında daha can sıkıcı amaçları maskelemektedir: işsizlikle savaşmak, savaş 
ve Doğu’da yerleşim için nüfusun artırılması gibi (Sigmund 2000: 20).  
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Aslında ideal Alman kadınını bulmak gerçekten çok zordur. Nazi Kadınları adlı 
eserde değinilen o devirde gazeteye verilen bir ilan da bu durumu onaylar: 

52 yaşında Ari ırktan bir doktor, doğuya yerleşmeye niyetli, Tannenberg 
savaşçısı: sağlıklı, Ari soydan, iffetli, gösterişsiz, aynı zamanda zor işlere yatkın, 
tutumlu, küpesiz, sivri topuklu ayakkabı giymeyen, mümkünse mal varlığı olmayan bir 
genç kızla, erkek zürriyeti için resmi nikâhla evlenmeyi arzu etmektedir. Aracılar 
reddedilecektir. Başvurular gizli tutulacaktır”(Sigmund 2000: 20). 

Toplumda kabul gören bu kadın profili Nazilerin önde gelen yöneticilerinin 
eşleri, sevgilileri ya da arkadaşları için pek de geçerli bir durum değildir. Sigmund 
eserinde Hitler’in uzatmalı sevgilisi ve aynı zamanda intihar etmeden iki gün önce 
evlendiği karısı Eva Braun günde yedi kere değiştirdiği özel dikim elbiselerinden, 
mücevherlerinden, İtalya’dan özel olarak getirttiği ayakkabılarından ve makyaj 
malzemelerinden vazgeçmediğini, önceleri hemşirelik yapan Nazi üst düzey 
yöneticilerinden birisinin karısı olan Margarete Himmler, kocasının bu tarz 
düşüncelerini ciddiye bile almadığını, Emmy Göring’in oyuncu olduğunu, Carin 
Göring ve Gertrud Scholtz-Klink’in ise siyasi birer kült figür olduklarından bahseder. 
Bunların dışında daha az ünlü ama aralıksız faal olan çok sayıda nasyonal sosyalist 
kadın var. Ayrıca nasyonal sosyalist seçkin tabakada, resmi söylemin istediği gibi çok 
çocukluluk pek de yaygın değildir. Sadece Magda Goebbels ve Gerda Bormann, bu 
seçkin tabakanın yeni kadın anlayışına uyar. Goebbels’in altı, Bormann’ın dokuz 
çocuğu vardır (a.g.e.  : 23). 

Almanlar, kadınların kullandıkları rujlara ve ojelere karşı küçük bir savaş ilan 
edip, toplum içinde sigara içmelerini bile yasaklar. Hitler sigaradan nefret eder. Karısı 
Eva Braun, Hitler’in yanında hiç sigara içmez. Bu yüzden evin üst katında bir sigara 
odası var. 1943 yılında alınan biyolojik önlemlere göre, 35 yaşına kadar tüm kadınlar 
Ari ırktan Alman erkekleriyle 4 çocuk yapmaya zorunlu bırakılmalıdır. Müttefik 
kuvvetleri ise, savaş endüstrisinde ağırlıklı olarak kadın iç gücünden yararlanır (a.g.e. : 
25-26). Aslında ocak başında, eli hamurlu kadın fikri bumerang gibi geri teper. 
Claudia Koonz’a göre doğum oranı Nazi öncesi dönem olan 1920’lerle eşit seviyeye 
bile ulaşamaz. Ayrıca kürtaj oranı doğum oranından bile fazladır (Aktaran: Gordon 
1987: 103). 

Sigmund’un eserinde yer alan seçkin tabakanın kadın temsilcilerinin çoğunda 
Hitler’e karşı hayranlık mertebesinde bir ilgi görülür. Göring, Hitler’le olan ilişkisini 
şöyle tasvir eder: Onu görüp, dinlediğim ilk andan itibaren her şeyimle onun esiri 
oldum. Ona elimi uzattım ve dedim ki, ‘Kaderi kayıtsız şartsız sizin kaderinize 
bağlıyorum… İyi günde ve kötü günde… Ve kellemi bile bu uğurda vermeye hazırım 
(Sigmund, 2000: 39). Magda Goebbels de benzer duyguları yaşar: Kocamı da 
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seviyorum, ama Hitler’e duyduğum sevgi daha güçlü. Onun için yaşamımı bile 
verirdim (Sigmund 2000: 100). Magda ve Joseph Goebbels çifti için Hitler sevgisi 
tarif edilemez boyutlardadır. Bütün çocuklarının isimleri Hitler’i çağrıştıracak şekilde 
“H”  harfiyle başlar. Helga, Holde, Hilde, Heide, Hedda ve Helmuth anneleri 
tarafından müttefiklere esir olmamaları için zehirlenerek öldürülürler (Sigmund 2000: 
115). Sadece seçkin Nazi kadınları değil, Lower’ın ifadesine göre orta tabakadan 
birçok kadın da Hitler ve Nazi sempatizanıdır. Bir SS subayının eşi olan Erna Petri 
savaş sonrasında on Yahudi yetişkin ve dört Yahudi çocuğu öldürmekle suçlandığı 
mahkemede şu ifadeleri kullanır:  

Şu anda nasıl olup da o günlerde bu derece acımasız ve kınanası davranışlarda 
bulunduğumu-Yahudi çocukları vurduğumu- anlayamıyorum. Ancak evvelce 
(Ukrayna’daki malikâneye varmadan önce) Yahudi halkına karşı bir bakış açısı 
yerleştiren faşizme ve ırk kurallarına şartlanmıştım. Kendimi bana söylendiği şekilde 
Yahudileri ortadan kaldırmak zorunda hissediyordum. Böylesine acımasız suçları bu 
tarz bir kafa yapısıyla işleyebildim (Lower 2014: 196). 

Görüldüğü gibi diğer birçok Alman gibi Erna Petri’nin de fikirleri manipüle 
edilir. Robert Kempner’in tahminine göre yedi milyon Alman kadını ve kızının Nazi 
hareketine katılacak şekilde beyni yıkanır (a.g.e. : 191). 

Hitler’in Şirret Kadınları yukarıda da belirtildiği gibi çeşitli sosyal çevrelerden 
gelirler: çalışan kesim ve zengin, eğitimli ve eğitimsiz, Katolik ve Protestan, kentli ve 
taşralı. Bu kadınların hepsi de vatanseverdir. Yahudi karşıtlığı- ki o dönem aksi 
düşünülemez-, ırkçılık ve belli derecelerde açgözlülük gibi ortak özellikleri 
paylaşırlar. Hepsi de gençler (a.g.e. : 206). Pek çoğu taşradan kurtulmak için 
öğretmenlik, sekreterlik ve hemşirelik yaparlar. Lower’a göre Onları şirret yapan şey 
belki de görevlerini fazla ciddiye alıp sorgulamadan bazen de -Petri örneğindeki gibi- 
üstlerine vazife olmayan işleri yapmaları veya şahsi inisiyatif kullanmalarıdır. 

Nazi Kadınları ise toplumun seçkinler tabakasının üyesidirler. Topluma dikte 
ettirilen makyaj yapmama, sigara içmeme, ölçülü giyinme, çocuk doğurma, ev işleri 
gibi eylemlerle pek ilgilenmezler. Onlar Hitler’in ayrıcalıklı kıldığı bir kesimdir. 

Hitler Almanya’sında kadının yeri evidir ve hamiledir. Makyaj yapmasına gerek 
olmadığı söylenir. Alman erkekleri komşu kızlarıyla evlenmelidir. Hollywood tarzı 
vamp kadınlarla değil. Alman kadınının doğal parlaklığı, fiziksel çabadan, açık havada 
dolaşmaktan ve hamilelikten kaynaklanmalıdır (a.g.e. : 45). Yani erkekler savaşa 
giderken onlar arı bir nesil yetiştirmekle meşgul olmalıdırlar (Merle 2013).  
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SONUÇ 

Wendy Lower “Hitler’in Şirret Kadınları” adlı eserinde savaş sonrası 
mahkemelerde özellikle Nazi yöneticileri ve eşlerinin yargılanmasına ağırlık 
verildiğini, perde arkasında birçok suça ve özellikle soykırıma tanıklık eden, suç 
ortaklığı yapan ve faillik görevinde bulunan kişilerin ihmal edildiğini saptar. Anna 
Maria Sigmund’un Nazi Kadınları ise dönemin Almanya’sında Hitler’in çevresinde 
yaşayan ve ona hayranlık duyan kadınların özel yaşamları ve Hitler’e ve nasyonal 
sosyalizme bağlılıkları üzerinden kadının yerini belirler. Sigmund eserinde yer alan 
kadınlara karşı herhangi bir nefret duygusu ya da öznel bir bakış açısı sergilemez. 
Lower ise eserindeki kadınlara karşı düşmanca bir tavır takınır. Temel hukuk doktrini 
olarak bilinen masumiyet karinesi ilkesine uymadığı açıktır. Böylece toplumun en üst 
katmanında bulunan seçkin tabakanın temsilcisi kadınlarla, genellikle taşrada doğup 
savaş cephelerinde ve yakınlarında sekreterlik, öğretmenlik ya da hemşirelik gibi 
partiye ve devlete daha çok destek görevi olarak kabul edilen işler yapan kadınlar ve 
genel olarak o dönemde kadına nasıl bir rol biçildiği ve panoramik kadın çerçevesi 
eserler üzerinden verilmeye çalışılmıştır. 
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ÖZET 

Toplum yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biri olan özel adlar, o sıradan kişi adları bir ulusun 
kültürel özellikleri ile ilgili zengin bilgiler barındırmaktadır. 

İster Türkçe isterse de Rusça deyimlerde kişi adları yer almaktadır. Bir dil birimi olan 
deyimlerde yer alması, bu adlara özgün bir nitelik kazandırır. Kişi adlarının iki farklı kültürü 
yansıtan öğeler olarak benzer ve farklı yönleri bulunmaktadır. 

Deyimlerde geçen kişi adlarının bazıları Osmanlı ve Rusya tarihiyle bağlantılıdır. Kişilerin 
belli tarihi olaylarda oynadıkları önemli rol deyim aracılığıyla da günümüze ulaşmıştır. 
Türkçeden farklı olarak Rusça deyimlerde edebi eserlerden geçen kişi adları belli bir yer 
kapsamaktadır. Rusçada yazın diline özgü deyimlerde Yunan mitolojisinden gelen adlar vardır. 
Türkçede bunların sayısının fazla olmadığı söylenebilir. 

Dinsel adlar hem Rusça hem de Türkçe deyimlerde yer almaktadır. Bu adlardan bazıları İslam 
dünyasında da bilindiği için Türkçe deyimlerde de karşımıza çıkar. Fakat doğal olarak 
farklılıklar da vardır.  

Deyimlerde geçen bazı adların kökeni bilinmemektedir. Deyim oluşumuna katılan  bu adların 
ilk başta somut bir kişiyi bildirdikleri ama zamanla aynı kişiyle bağlantılarını kaybederek 
genelleştikleri düşünülebilir. Deyimlerde bazen kişileştirme eğilimi gözlemlenebilir. 

Belirtilen özellikler bildiride ayrıntılı bir şekilde ele alınacak, kişi adlarına dayanarak iki farklı 
kültür olguları karşılaştırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Deyimler, kişi adları, tarih, Türkçe, Rusça. 

COMPARING OF PROPER NOUNS EXPRESSED IN ENGLISH AND 
RUSSIAN IDIOMS IN CULTURAL CONTEXT 

ABSTRACT 

The proper nouns that are indispensable elements of social life, include a lot of knowledge 
about a nation and its cultural properties. 

Both in Turkish and Russian languages there are proper nouns. Existing of these nouns in 
idioms, which are language unit, gives them a specific quality. Proper nouns, as the items 
reflecting two different cultures have similar and different aspects. 

Some of the personal names expressed in idioms are related with the history of the Ottoman 
Empire and Russia. An important role, that play people in certain historical events reached the 
present day through the idioms. In Russian idioms, the proper nouns, which passed from 
literary works have a certain place differently from Turkish. There are proper nouns in Russian 
idioms from ancient Greek mythology; these nouns are related with literary language. It can be 
said that a number of them is not too much. 
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In both Russian and Turkish idioms there are many proper nouns related with religious views. 
Some of these names are also known in the Islamic world, so we can meet them in Turkish 
idioms. But naturally, different names may also perform the function of idiom component.   

Some of the origin of names passed in idioms are unknown. It could be thought that these 
nouns which joined to idiom formation, at the beginning expressed the concrete person, but in 
time they became general by losing their links to this person. Sometimes it can be observed the 
personification tendency in the idioms.  

The specifications will be discussed in detail and also the two different culture facts will be 
compared on the basis of proper nouns in the paper. 

Keywords: Idioms, proper names, history, Turkish, Russian. 

Toplum yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biri olan özel adlar bir ulusla, o 
ulusun kültürel özellikleri ile ilgili zengin bilgiler barındırmaktadır. Özel adlar 
arasında doğrudan insan ve toplum ilişkilerini yansıtan, onların ayrılmaz bir parçası 
olan kişi adları önemli bir yer tutmaktadır. Kişi adlarının, diğer özel adların 
özelliklerini tümüyle yansıtmakla birlikte filoloji, dilbilim, kültür tarihi ve halkbilim 
çalışmaları açısından da önem taşıdığını vurgulayan D. Aksan şöyle yazmaktadır: “Bir 
insana ad verilişi (göbek adı, ad, soyadı, takma adlar ve sanlar) bir ulusun kültürüyle 
çok sıkı ilişkili bulunmakta, öte yandan, yukarıda değindiğimiz, ad’ın insan için 
taşıdığı değere de ışık tutmaktadır” (Aksan, 2007: 115). 

Kişi adları, ister Türkçe isterse de Rusça deyimlerde yer almaktadır. Bir dil 
birimi olan deyimlerde yer alması, bu adlara özgün bir nitelik kazandırır. Kişi 
adlarının iki farklı kültürü yansıtan öğeler olarak benzer ve farklı yönleri 
bulunmaktadır. Bunları belli başlıklar altında gözden geçirelim.  

a). Tarihi kişi adları 

Deyimlerde geçen kişi adlarının bazıları tarihle bağlantılıdır. Kişilerin belli 
tarihi olaylarda oynadıkları önemli rol, bazen de bir ayrıcalık deyimler aracılığıyla 
günümüze ulaşmıştır. 

  Türkçeye baktığımızda, vermeyince Mabut, neylesin Sultan Mahmut, altından 
Çapanoğlu çıkmak, derdini Marko Paşa’ya anlatmak, atladı geçti / gitti Genç Osman, 
gibi deyimlerde Osmanlı tarihinden izlerle karşılaşıyoruz. Örnek olarak, 18. yy’da 
Yozgat’ı bayındır hale getiren, Orta Anadolu’nun büyük bir kısmına hükmeden 
Süleyman Bey, Çapanoğullarının şöhretini kısa zamanda her tarafa yaymış ama 
çekinilecek bir güç imajı da oluşturmuştur (bk. Bahadınlı, 1962: 15-16). ‘Girişilen işte 
başa dert olacak bir durumla karşılaşmak’ anlamlı altından Çapanoğlu çıkmak gibi bir 
deyimin oluşması da bu durumla bağlantılı olabilir. 

Rusça deyimler de Rusya tarihinde belli kişilerin adını olumlu veya olumsuz 
olarak yaşatmaktadır. Bazı örneklere bakalım. 
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Altın Ordu hanı Mamay’ın ismi Rusça iki deyimde geçer: Kak Mamay proşyol 
(Mamay geçmiş gibi), Mamayevo poboişe (Mamay çatışması). İlk deyim ‘tam bir 
karmaşa, yıkım, tahrip’ anlamına, ikinci deyim ‘büyük bir kavga, dövüş; düzensizlik, 
bozgun, karışıklık’ anlamına gelir. Bu deyimler Rus tarihinde Moğol-Tatar istilası 
döneminin izlerini taşır. Ruslar için büyük önem taşıyan Kulikovo çatışmasında 
(1380) Moğol askerlerinin başında Mamay’ın bulunmuş olması onu bir nevi simge 
haline getirmiştir (bk. BFSRY, 305, 369).   

Potyomkinskiye derevni (Potyomkin köyleri) 

Yazı diline özgü olan bu deyim, ‘aldatmaca, işlerin iyi gitmediği durumda göz 
boyama’ anlamını taşır. Deyimde ismi geçen G. A. Potyomkin (1739- 1791)  çariçe II. 
Yekaterina döneminde önemli bir devlet adamı ve komutan olmuştur.  Güney 
Karadeniz topraklarının Rusya’ya birleştirilmesinden sonra bölgenin yoğun bir 
yerleşim alanına dönüşmesi sürecindeki gelişmeler knyaz Potyomkin’in adıyla sıkı 
bağlıdır. Olanca gücüyle çalışan Potyomkin, yeni şehirler, köyler yapılması, bahçeler, 
ormanlar yetiştirilmesi için büyük çaba harcar. Kendisi de doğrudan tersanelerde 
çalışarak filo kurulması için büyük güç ve emek sarfeder. Fakat Potyomkin’in 
planlarının bir kısmı proje olarak kalır. Knyaz’ın gereksiz, göstermelik olarak yaptığı 
şeyler de az olmamıştır. Bu durum II. Yekaterina’nın 1787 yılında Rusya’nın 
güneyine yaptığı seyahatte açığa çıkmıştır (bk. İstoriya Rossii, 2001: 232). Seyahat 
esnasında Potyomkin, halkın refah içinde yaşadığını çariçeye göstermek için yol 
boyunca süslü evleri bulunan göstermelik köyler yaptırmış,  bayramlık kıyafetler 
giyinmiş köylüler çariçeyi selamlamıştı. Deyimin ortaya çıkması da bu durumla bağlı 
olmuştur. 

Fil’kina  gramota (Fil’ka’nın fermanı) 

Bu deyim konuşma diline özgüdür, ‘sahte veya geçersiz evrak, doküman’ 
(müsvedde) anlamına gelir. Fil’ka, aptal, aklı kıt insan simgesi olarak görülür. Bu 
deyimin oluşması bazen çar İvan Groznıy (Korkunç İvan) zamanına götürülür. Çar 
İvan Groznıy’nın hakimiyet yıllarında oluşturulmuş ‘opriçnina’ sistemi Rusya 
tarihinin kanlı sayfalarından biri sayılmaktadır. Tarih için çok kısa olan bir zaman 
diliminde (1565- 1572; toplam 7 yıl) faaliyette bulunan opriçnina süresinde çarın 
başına buyruk eylemleriyle binlerce insan öldürülmüştür. Moskova metropoliti Filipp, 
açık bir şekilde opriçnina eylemlerine karşı çıkmıştır. Çar, kendisini eleştiren, onun 
zorbalığına karşı gelen metropolitin mektuplarını (yazılarını) aşağılayarak ‘Fil’kina 
gramota’ (Fil’ka’nın fermanı) olarak adlandırıyordu (bk. Şanskiy, Zimin, Filippov, 
2001: 247).  
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Kondraşka hvatil / hvatila, udarila (Kondraşka yakaladı) 

Konuşma dili nitelikli olan bu deyim, birinin ani, beklenmedik ölümüyle ilgili 
kullanılabilir. ‘Kondraşka’ ismi, muhtemel olarak, 1707 yılında Don nehri boyunda 
köylü isyanının önderi olan Kondratiy Bulavin’e göndermedir (bk. Şanskiy, Zimin, 
Filippov, 2001: 105). Başka bir varsayıma göre ise, ‘kondraşka’, ölümün, ağır 
hastalıkların, inmenin örtmeceli bildirimidir ve Kondratiy Bulavin’le hiçbir bağlantısı 
bulunmamaktadır (bk. Legostayev, Loginov, 2003: 169; BFSRY, 715- 716).  

Rusça bazı deyimlerde geçen kişi adlarının daha eski tarihle bağlantısı 
kurulmaktadır. Ör.: 

Sadı Semiramidı (Semiramis’in bahçeleri) 

Oldukça güzel, harika bir şeyden bahsederken kullanılan bu deyimin temeli, 
Babil kraliçesi Semiramis’in, eski dünyanın yedi mucizesinden biri sayılan asma 
bahçeleriyle ilgili efsaneye dayanır. 

Lukullov pir (Lucullus şöleni) 

Lucullus (M. Ö. 1. yy.) Roma komutanı olmuş, zenginliği, ihtişamı ve 
düzenlediği şölenlerle ünlü olmuştur. Nefis yiyeceklerin bulunduğu ihtişamlı 
ziyafetlere ‘Lucullus şöleni’ denilmesi de bununla ilgilidir. 

 Pirrova pobeda (Pirr zaferi) 

‘Büyük bedellerle kazanılan, fakat buna değmeyen, yenilgiye eşit bir zafer’ 
anlamını taşyan bu deyim, Epir çarı Pirr’in M. Ö. 279 yılında Roma’ya karşı savaştaki 
durumunu dile taşımıştır.   

Platon mne drug, no istina doroje (Platon benim arkadaşım ama hakikat daha 
değerli / önemli) 

Eski Yunan filozoflarının deyişlerine dayanır; insanlar arası ilişkilerden 
bağımsız, objektif bir değerlendirme yapılmasıyla ilgilidir. Platon (M.Ö. 5.-4. yy.), 
Eski Yunan idealist filozofudur. 

 Bazı kişi adları Eski Roma’ya dayansa da, Avrupa kökenli olarak Rusçada da,  
Türkçede de yer almaktadır. Ör.: 

Damoklov meç (Damokles’in kılıcı) ‘sürekli tehdit arz eden tehlike’ 

Sirakuza hakimi Dionisius (M. Ö. 5.- 4.yy), bir hükümdar olarak kendisinin her 
kesten daha mutlu olduğunu düşünen arkadaşı Damokles’i bir gün kendi yerine 
geçirir. Keyifle tahtta oturan Damokles, başını yukarı kaldırdığında bir at kılına bağlı 
ama her an üzerine düşebilecek keskin bir kılıç görür. Sürekli bir tehlike altında 
yaşayan kişinin mutlu olamayacağını anlar. Deyim, Türkçede de kullanılmaktadır. 
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İ tı, Brut! (Sen de mi Brütüs!) 

İfade, yakın olarak görülen birinin beklenmedik bir davranışı, ihaneti ile ilgili 
kullanılır. Brutus, Eski Roma’da G. Y. Sezar’ın (Caesar) yakınlarından ve 
komutanlarından biri olmuştur. Cumhuriyetçilerin Sezar’a karşı düzenlediği suikastte 
(M. Ö. 44 yılı) yer almıştır. Sezar’ın şaşkınlığı ve derin üzüntüsü bu deyimin ortaya 
çıkma nedeni sayılır. Fakat ifade, W. Şhakespeare’in Yulius Sezar isimli trajedisiyle 
yaygınlık kazanmıştır. 

Türkçede Avrupa kökenli olduğu görülen Sezar’ın hakkı Sezar’a deyiminde de 
Sezar isminin M. Ö. 1.yy’da Roma’da komutan ve hükümdar olmuş Yulius Caesar ile 
bağlı olduğu akla gelir. Bu sözcük eski Roma’da aynı zamanda imparatorların ünvanı 
olmuştur. Aynı deyimin Rusçada kesaryu kesarevo, a bogu bogovo (kesarıın /sezarın 
hakkı kesara /sezara, Tanrının hakkı Tanrıya) şeklinde kullanıldığı görülmektedir. 
Fakat eski Slavcaya bağlanılan bu deyimin dini kökeni gösterilmekle beraber, kesar’ 
sözcüğünün ‘kayser, hükümdar’ anlamına geldiği de belirtilmektedir (bk. Şanskiy, 
Zimin, Filippov, 2001: 102). 

b). Edebi eserlerden geçen kişi adları 

 Türkçede dil ve edebiyat etkileşimini deyimler boyutunda ele aldığımızda, 
karakter isimlerinin deyimlere pek yansımadığını görüyoruz. Fakat halk edebiyatında 
sağlam bir yeri olan, simgeleşmiş karakterler deyim oluşumuna da katkıda 
bulunmuşlardır. Ör.: Mecnun ile Leyla masalı, arayan Leylasını da bulur Mevlasını 
da, Mecnun gibi gezmek, Mecnun olmak, Kerem gibi yanmak vb. 

Türkçede halk edebiyatını çağrıştıran bir deyim daha vardır:  bir Köroğlu bir 
Ayvaz. Köroğlu destanında yer alan bu isimler deyimde farklı bir içerik taşımaktadır. 
Ö. Başkan da bu konuya dikkat çekmektedir: “Öte yandan,(Bir Köroğlu, bir Ayvaz) 
olarak kullanılan bu özel adlı sözdeki kişilerin kim oldukları bilinmektedir. İlginç olan 
nokta, bir erkek adı olan (Köroğlu) sözcüğünün, kocalar tarafından kendi karıları 
hakkında kullanılmasıdır” (Başkan, 2003: 136). 

Türkçeden farklı olarak Rusça deyimlerde edebi eserlerden geçen kişi adları 
belli bir yer kapsamaktadır. Örneklerden bazılarını gözden geçirelim. 

Vsyo smeşalos’ v dome Oblonskih (Oblonskiy’lerin evinde her şey birbirine 
karıştı) 

L. N. Tolstoy’un Anna Karenina adlı romanından (1877) alınmış bu ifade 
deyişsel açıdan şaka (alay) bildirir; ‘korkunç bir karmaşa’ anlamına gelir. 

 Çto stanet govorit’ knyaginya Mar’ya Alekseyevna? (Knyaginya Mar’ya 
Alekseyevna ne der?) 
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S. Griboyedov’un Gore ot uma (Akıldan Bela) isimli eserinden (1824) alıntıdır. 
Deyim olarak olumsuzluk içerir. Bir şeyin doğruluğu, faydalı olması değil, başkaları 
tarafından nasıl değerlendirileceği kaygısında olan kişiler için kullanılır. 

Dem’yanova uha (Demyan’ın balık çorbası) 

‘Bir şeyin ısrarla sunulması; fazlalık’ anlamını taşıyan bu deyim, İ. A. Krılov’un 
bir fablının (1813) ismidir. Fablda Dem’yan, “tokum” diyen komşusuna ısrarla balık 
çorbası ikram eder. Tabak tabak içilen çorbalardan komşu kaçarak kurtulabilir. Deyim 
olumsuz yaklaşımı ifade eder. 

Trişkin kaftan (Trişka’nın kaftanı) 

Bu deyim de İ. A. Krılov’un fabllarından birinin ismidir (1815). Trişka, dirsek 
yerleri yıpranmış kaftanını tamir etmek için kaftanın yenlerini keser, yenler kısalınca 
eteklerini keserek yen yapar. Bir yerinden kesilerek öteki yerlere yapılan yamalarla 
kaftanın boyu çok kısalır. Bu deyimle bir eksikliğin giderilmesinin başka eksikliklere 
neden olduğu durumlar kastedilmektedir.  

Rusça deyimlerde eski Yunan ve Roma mitolojisinden gelen kişi adları vardır. 
Bu isimler yazın diliyle bağlıdır ve birçok Avrupa dili için ortak sayılır (bk. 
Gvozdaryov, 2008: 223, 296). Ör.: Muki Tantala  (Tantal azabı) ‘amacının bilincinde 
olarak ona ulaşmanın imkansızlığının verdiyi acı, ızdırap’, Sizifov trud (Siziphus 
zahmeti) ‘ağır ama sonucu olmayan, faydasız iş’, Ahillesova pyata (Akhilleus’un 
topuğu) ‘bir kişinin zayıf yanı, bir konunun can alıcı noktası’, Avgiyevı konyuşni  
(Auigias’ın ahırları) ‘çok düzensiz, bakımsız’, doyti do gerkulesovıh stolpov (Herkules 
sütunlarına kadar gitmek) ‘bir işi son sınırına, saçmalığa kadar götürmek’, dvulikiy 
Yanus (iki yüzlü Yanus)‘iki yüzlü kişi’,  Prokrustovo loje (Prokrust’un 
yatağı)‘herkesin zorla tabi tutulduğu bir ölçüt), yaşik Pandorı (Pandora’nın kutusu) 
‘her türlü felaketin, belanın kaynağı’ vb. 

Türkçede bunların sayısının fazla olmadığı söylenebilir. Örnek olarak 
Pandora’nın kutusu deyimini gösterebiliriz. 

c). Dini görüşlerle ilgili kişi adları 

Dini görüşlerle ilgili kişi adları, hem Rusça hem de Türkçe deyimlerde yer 
almaktadır. Bu isimlerden bazıları İslam dünyasında da bilindiği için Türkçe 
deyimlerde de karşımıza çıkar. Fakat doğal olarak farklı isimler de deyim bileşeni 
işlevini yerine getirir. Bu açıdan dini görüşlerle ilgili kişi adları birkaç alt grupta ele 
alınabilir: 

Dinsel kökenli adlardan bahsederken ilk sırada peygamber isimlerinin yer 
aldığını belirtmemiz gerekir.Ör.: 
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Hazret-i Adem kıyafeti, Nuh deyip peygamber dememek, Nuh gemisi, Hazret-i 
Nuh’tan / Nuh nebiden kalma, Eyyüp sabrı, Halil İbrahim bereketi, hem İsa’yı, hem 
Musa’yı memnun etmek, İsa için Musa’yı kınamak vb. Bu deyimlerden bazıları 
Rusçada da kullanılmaktadır. Ör.:  

V kostyume Adama/ Yevı (Adem/ Havva kıyafetinde) 

Deyimde geçen ‘kıyafet’ sözcüğü aslında bir örtmecedir. Çünkü deyim, ‘çıplak’ 
anlamına geliyor. Cennetten kovulduklarında Adem ve Havva’nın çıplak olduklarına 
bir göndermedir. 

 Noyev kovçeg (Nuh’un gemisi) 

‘Çok kalabalık ev; genel olarak aşırı dolu, aşırı kalabalık’ anlamına geliyor. 
Fransızca arche de Noé  ya da Almanca Arche Noah’tan çeviri olduğu 
düşünülmektedir (bk. Şanskiy, Zimin, Filippov, 2001: 152).  

Türkçede bilinen ama deyime geçmemiş peygamber isimleri Rusça deyimlerde 
bulunabilir. Ör.: 

 Solomonovo reşeniye (Süleyman kararı) ‘ilk bakışta paradoks gibi görünen, 
adaletli karar’ 

Deyimde Hazret-i Süleyman’ın bir çocuk üzerinde hak iddia eden iki kadının 
tartışmasına getirdiği çözüm söz konusudur. Hazret-i Süleyman, kadınlardan 
hangisinin haklı olduğunu ortaya çıkarmak için şöyle bir karar verir: Çocuk ortadan 
kesilsin ve her parçası kadınlardan birine verilsin. Kadınlardan biri bunu kabul 
ederken öteki kadın çocuğun öldürülmemesi için yalvarır, çocuğun canlı olarak diğer 
kadına verilmesini kabul eder. Hazret-i Süleyman, gerçek annenin kim olduğunu bu 
şekilde tespit eder ve çocuğu, öldürülmemesi için yalvaran kadına verir (bk. Şanskiy, 
Zimin, Filippov, 2001: 226- 227).  

Türkçede meleklerle ilgili deyimler de yer almaktadır. Ör.: Azrail gibi yakasına 
yapışmak, Azrail olmak, Azrail yoklamak, Azrail’e bir can borcu kalmak, Azrail’le 
burun buruna gelmek, gitti Gülsüm, geldi Gülsüm, Azrail ettiğini bulsun, İsrafil suru 
vb. 

Dini inançlarda özel yeri olan kişi adları deyimlere de yansımıştır. Türkçede 
buna örnek olarak hikmeti Lokman’dan haber almak, Lokman Hekim’in ye dediği, 
Hızır gibi yetişmek, Yemliha uykusuna yatmak, gibi deyimler gösterilebilir. Rusça 
deyimlerde bu isimlere rastlamıyoruz. Buna karşılık, Türkçede bazen bilinen bazen de 
bilinmeyen isimler Rusça deyim bileşeni olarak yer alır. Bunlardan bazıları, Hristiyan 
azizleriyle bağlı olduğu için Türkçede bilinmemesi doğaldır. Örneklere göz atalım.  
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Kainova peçat’/ Kainovo kleymo (Kabil mühürü /Kabil damgası) 

Deyim, toplumun kabul etmediği nitelikleri taşıyan, potansiyel bir suçlu, ya da 
katil olarak görülen kişilerin tanımlanması için kullanılır. İnsanlık tarihinde ilk cinayet 
işleyen, kardeşi Habil’i öldürerek kardeş kanı döken Kabil’in yüzünde diğerlerinin onu 
tanıması için özel bir iz, bir damga olmuştur. Kâin (Kabil) ismi Rusçada genelleşerek 
ağır suç işleyen kişileri bildirmeye hizmet eder (bk. BFSRY, 288-289). Türkçede kişi 
adlarının genelleşerek belli bir nitelik ifade etmesi örneğini Nemrut (‘yüzü gülmez, 
acımaz, can yakıcı’), Yezit (‘nefret edilen kimseler için kullanılan bir sövgü sözü’) gibi 
isimlerde görebiliriz. Firavun sözcüğü ise öznelleşerek, olumsuz içeriğiyle Firavun 
kesilmek deyiminde yer almıştır.   

Aredovı veki projit’(Ared ömrü yaşamak), Mafusailov vek (Mafusail ömrü) 

Ared ve Mafusail, Tevrat’a göre dokuz yüz yıldan fazla yaşamış olan patriklerin 
ismidir (bk. Gvozdaryov, 2008: 293). Onların ismi uzun ömür simgesi olmuştur. 

Vot tebe, babuşka, i Yur’yev den’!  (al nine, bu da sana Yuriy günü!)  

Deyim, ön görülmemiş koşullarda başarısızlık nedeniyle yaşanan hayal kırıklığı 
ifadesini taşır. Deyimde geçen Yuriy bir aziz ismidir. Rusların dini inançlarında Aziz 
Yuriy (Georgiy) ayrı bir saygınlığa sahiptir. Takvimin iki günü de onun adıyla 
bağlıdır. Öz Rusça sayılan bu deyimin kökeniyle ilgili farklı yorumlar vardır. Daha 
baskın bir yoruma göre deyim serflikle ilgili ortaya çıkmıştır. Bilindiği gibi, Rusya’da 
19.yy’a kadar (1861) köylüler toprağa bağlı olmuştur. Fakat 15.yy’a kadar bu bağlılık 
çok sıkı olmamıştır. Köylüler başka topraklara giderek başka ağaların yanında 
çalışabilirlerdi. 1497’de kabul edilen Kanunname ile köylülerin yer değişimi 
konusunda tüm ülke için bir zaman belirlendi: Sonbaharda Aziz Yuriy gününden (26 
Kasım) bir hafta önce ve bir hafta sonra köylü bir toprak ağasından başka birinin 
yanına geçebilirdi. Daha sonra geçişin yasaklanması köylüyü tam olarak toprağa 
bağlamıştır.  

Pet’ Lazarya (Lazar’ın şarkısını söylemek) 

‘Kendisini acındırarak şikâyetlerde bulunmak, sürekli sızlanıp durmak, bir şey 
isterken kendisini fakir göstermek’ anlamlı bu deyim, deyişsel açıdan olumsuzluk 
içerir. Köken olarak İncil’de geçen Lazar isimli bir fakirle ilgili acıklı öyküye dayanır. 
Fakirler, dilenciler sadaka toplarken Lazar’ın şarkısıyla insanları etkilemeye 
çalışmışlardır (bk. Şanskiy, Zimin, Filippov, 2001: 169, BFSRY,346-347).  

Na Malan’inu svad’bu (Malanya’nın düğününe) 

İkramın ve yiyeceklerin bolluğu anlamına gelen bu deyim, azize Melaniya günü 
(eski takvimle 31 Aralık, yani yılbaşı arifesi) kutlamalarına dayanır. 
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Vkuşat’ot pişi svyatogo Antoniya (Aziz Antoniy’nin yiyeceğinden yemek) 

 Münzevi bir hayat yaşayan, otlarla beslenen Aziz Antonius’a (3.- 4. yy) 
gönderme yapan bu deyim, ‘acıkmak’ anlamına geliyor. 

ç). Kökeni bilinmeyen kişi adları 

Deyimlerde geçen bazı adların kökeni bilinmemektedir. Deyim oluşumuna 
katılan bu adların ilk başta somut bir kişiyi bildirdikleri ama zamanla aynı kişiyle 
bağlantılarını kaybederek genelleştikleri düşünülebilir. Bu adların yaygın olarak 
kullanıldıkları ve genelleşmeye müsait oldukları da göz ardı edilemez. Ör.: sarı 
çizmeli Mehmet Ağa, keyif benim, köy Mehmet Ağa’nın, münasebetsiz Mehmet / Ahmet 
Efendi; Ahmet’in öküzü, bakar iki gözü, yırtılan Deli Ahmet’in yakası; yağma 
Hasan’ın böreği, Hasan almaz basan alır; Ali Fakı’ya yazdırdık, daha beter azdırdık, 
Ali Paşa narhı, Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmek, ha Ali 
Hoca, ha Hoca Ali vb. D. Aksan, Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye 
giydirmek deyimini Farsçadan aktarılmış deyimler sırasında ele almıştır (bk. Aksan, 
2000: 180). Deyimin aynı isimler ve aynı içerikle Azerbaycan Türkçesinde de, 
Tatarcada da kullanıldığı görülmektedir (bk. Hacızade, 2013: 135). 

      Rusçada da benzer durum söz konusudur. Ör.: 

Kuda Makar telyat ne gonyal (Makar’ın buzağılarını götürmediği yer) 

‘Çok uzak’ anlamlı bu deyimde geçen Makar, fakir köylü simgesi olabilir. 
Kendi toprağı olmayan Makar, buzağılarını otlatmak için uzak yerlere götürmüş 
olabilir (bk. Şanskiy, Zimin, Filippov, 2001: 110). Makar ismi başka bir deyimde de 
geçer: Na bednogo Makara vse şişki valyatsya (tüm kozalaklar fakir, zavallı Makar’ın 
üzerine dökülür) ‘şanssız, bahtsız insan’. Makar ismi ve bu ismin geçtiği deyimlerle 
ilgili farklı yorumlar da vardır (bk. Legostayev, Loginov, 2003: 116-117). 

     Türkçe deyimlerde genelleştirme nitelikli yabancı kökenli isimlere de 
rastlamak mümkündür. Ör.: Agop’un kazı gibi bakmak, hangi keşişin öldüğünden 
haberi yok, “vay Vartan / Vasil” diye ağlıyor vb.  

Bazı isimler ise belli bir deyimde karşımıza çıkar. Ör.: Abbas yolcu, anlaşıldı 
Vehbi’nin kerrakesi, atma Recep din kardeşiyiz, Kamber’siz düğün olmaz, benim de 
adım Yakup, ama o kadar uzun değil vb.  

Bazı kişisel niteliklerin tek kişiye ait edilmesi, onların genelleştirme özelliğini 
engellemez. Ör.: meraklı Mustafa Efendi, meraklı Melahat, pinti Hamit, doğrucu 
Davut, pasaklı Raziye vb.  

Bazen deyimlerin deyişsel özelliklerine (ör. uyak oluşturmaya) katkı sağlayan 
isimler de vardır. Ör.: 
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 Türkçede: babamın / ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur, Ali’ye edik, 
Veli’ye düdük, ekmek Bedir’in, su Hıdır’ın, yiyin için kudurun, vurdum duymaz kör 
Ayvaz, senin gönlün Döndü ile Döne’de, benim gönlüm inek ile danada,aleme talih, 
bize Kör Salih mi? vb.; Rusçada: Meli, Yemelya, tvoya nedelya (öğüt, Yemelya, sıra 
sende) ‘boş konuşan, geveze insanlar için kullanılır’, vsyak Yeremey pro sebya 
razumey (her Yeremey içinden düşünmeli) ‘her kes neyi, ne zaman yapması 
gerektiğini bilmeli, kendi aklına göre davranmalı’ vb. 

Deyimlerde bazen kişileştirme eğilimi gözlemlenebilir. Örneklere bakalım. 

 Türkçede dışarıda havanın çok soğuk olduğu şaka karışık ‘Ayaz paşa kol 
geziyor’ deyimiyle belirtilebilir. ‘Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk’ anlamını 
taşıyan ayaz sözcüğünün kişi adı olarak da görülmesi deyimin oluşmasını sağlamıştır.   

‘Yumuşak huylu’ anlamına gelen mülayim sözcüğü de kişi adı olabilir. Sözcük 
anlamlarının karşılaştırılması, renkli bir deyim ortaya çıkarmıştır: Adın ne? –Mülayim 
Ağa. -Sert olsan ne halt edersin? 

Rusçada kişileştirme eğiliminin çok yaygın olduğu, ister sözlü isterse de yazılı 
edebiyatta sık sık kullanıldığı bilinmektedir (ayrıntılı bilgi için bk. Pen’kovskiy, 2004: 
370-394, 395-406). Bazı örnekleri gözden geçirelim. 

Tişen’ka luçşe Maşenki (Tişenka Maşenka’dan daha iyi) 

Deyimde geçen ‘Tişenka’ ve ‘Maşenka’ sözcükleri kısaltılmış özel isim 
görünümündedir. Oysa Tişenka, ‘tihiy’ (sakin, sessiz) sıfatına, Maşenka ise ‘mahat’ 
(sallamak) eylemine dayanmaktadır; deyim, elini kolunu sallayan birinin değil, sakin 
insanın tercih edildiğine işaret eder. 

Mit’koy zvali ((adı Mitka idi) 

‘Birisinin ortalardan kaybolması’ anlamına gelen bu deyimde ‘Mitka’ sözcüğü 
Dmitriy erkek isminin kısaltılmış biçimi gibi görünse de aslı ‘minka’ (pominay kak 
zvali ‘adı neydi, hatırla’) olmuştur. 

Andronı yedut (Andronlar gidiyor) 

Ukrayna ve Belorus dillerinde de kullanılan ‘saçma, abuk sabuk; belirsiz’ 
anlamlı bu yazı dili deyimini Y. Nikolayeva köken olarak Lehçeye bağlamıştır.  
Androny sözcüğü Lehçede ‘şaka, saçmalık’ anlamına geliyor. Sözcüğün Lehçeye 
Ortaçağ Latincesinden geçtiği sanılmaktadır (Lat. androna ‘yol ayrımı’, ya da genel 
olarak ‘erkeklerin toplanarak boş boş konuştukları açık yer’). Fakat Rusçada Andron 
ismi bulunduğu için sözcük onunla örtüşmüş ve yabancı sayılmamıştır (bk. 
Nikolayeva, 2005: 122). Deyim, günümüzde deyişsel açıdan eski sayılmaktadır (bk. 
Gvozdaryov, 2008: 337). 
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Zadat’ / zadavat’ hrapovitskogo (Hrapovitskiy’i vermek, salmak) 

‘Derin bir uyku çekmek, horul horul uyumak’ anlamlı bu deyimde Hrapovitskiy 
bir soyad biçimindedir. Ama Rusçada böyle bir soyad bulunmamaktadır. Sözcük 
‘hrap’(horlama) kökünden üretilerek uyumanın şaka yollu bildirimi için kullanılır.  

Bu tür örneklerin sayısı daha da arttırılabilir. 

Özetle, biz iki farklı kültürde kişi adlarının deyimlerde kullanım özelliklerini 
benzer ve farklı yönleriyle ele aldık, ayrı ayrı gruplar içerisinde kültürel bakış açısının 
daha etkili olduğu noktalara değindik. 

KAYNAKÇA 

Aksan D. (2000). Türkçenin Sözvarlığı, Engin Yayınevi, Ankara. 

Bahadınlı Y. Z. (1962). Deyimlerimiz ve Kaynakları, Hür Yayınlar (3. Baskı), 
İstanbul. 

Başkan Ö. (2003). Bildirişim. İnsan-dili ve Ötesi, Multilingual Yayınları, 
İstanbul. 

Bol’şoy Frazeologiçeskiy Slovar’ Russkogo Yazıka. Znaçeniye. Upotrebleniye. 
Kul’turologiçeskiy kommentariy (2006).  İzd. “AST- Press Kniga”, Moskva. 
(BFSRY) 

Gvozdaryov Y. A. (2008). Sovremennıy Russkiy Yazık. Leksikologiya i 
Frazeologiya, İzd. “MarT”, Moskva- Rostov-na- Donu. 

Hacızade N. (2013). Sözümün Canı Var: Azerbaycan Türkçesi Temelinde 
Deyimbilim Sorunları, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.   

 İstoriya Rossii. S Naçala XVIII do Kontsa XIX Veka (2001). (Kollektiv 
avtorov), İzd. AST, Moskva. 

Legostayev A. A., Loginov S. V. (2003). Frazeologiçeskiy Slovar’ Russkogo 
Yazıka, İzd. “Feniks”, Rostov-na- Donu. 

Nikolayeva Y. (2005). Pol’skiye Korni Russkih Ustoyçivıh Vırajeniy, “Grani 
Slova”, İzd. “ELPİS”, Moskva, s. 122-126. 

Pen’kovskiy A. B. (2004). Oçerki po Russkoy Semantike, İzd. “Yazıki 
Slavyanskoy Kul’turı, Moskva. 

Sinan A. T. (2015). Türkçenin Deyim Varlığı, Kesit Yayınları, İstanbul. 

Şanskiy N. M., Zimin V. İ., Filippov A. V. (2001). Şkol’nıy Frazeologiçeskiy 
Slovar’ Russkogo Yazıka, İzd. Drofa, Moskva. 

669 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

BECKETT’İN GODOT’YU BEKLERKEN ADLI OYUNUNUN BAYDUR’UN 
KAMYON ADLI OYUNUNA YANSIMALARI 

Nazire AKBULUT 

Gazi Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 
nakbulut@gazi.edu.tr 

 
Arzu ÖZYÖN 

Dumlupınar Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksekokulu 

Modern Diller Bölümü 
arzu.ozyon@dpu.edu.tr 

ÖZET 

Türk edebiyatının dünya edebiyatı ile tam anlamıyla etkileşim içine girdiği Tanzimat 
Dönemi’nde (1860-1895), Türk edebiyatı ilk kez batı tarzında öykü, tiyatro, deneme ve eleştiri 
türleri ile tanışır ve onları benimser. Çeviri eserlerle başlayan bu batıdan etkilenme süreci, 
yakın geçmişe kadar devam etmiştir ve günümüzde de kendini göstermektedir. Bu tür 
edebiyatlararası ve kültürlerarası etkileşimler Karşılaştırmalı Edebiyatın temel çalışma 
alanlarından biridir. Çeviri, göç ve teknoloji gibi araçlar yoluyla ortaya çıkan etkileşim süreci 
bağlamında bu çalışmada İrlanda asıllı yazar SamuelBeckett’inGodot’yu Beklerken adlı 
oyununun, Türkiye’de 1980 kuşağı yazarlarından Memet Baydur’un Kamyon adlı oyunundaki 
yansımaları ele alınacaktır. SamuelBeckett’inGodot’yu Beklerken adlı oyunu absürt tiyatronun 
tartışmasız en önemli ve ilk örneklerinden biridir. Memet Baydur ise Kamyon adlı oyunda, 
absürt tiyatronun özelliklerinden beslenir; ancak bu özellikleri, sosyal eleştiri ile yaklaştığı 
1980’li yılların Türkiye gerçekleriyle sentezleyerek Beckett’in tiyatro anlayışına farklı/yerel bir 
boyut katar. Baydur’un oyununda özellikle “bekleme” teması, bazı karakterler ve karakter 
isimleri gibi öğelerin Beckett’in oyunundaki benzer öğelerle örtüştüğü görülmektedir. 
Edebiyatta ‘etki’ ve ‘esin’ gerçeğini açıkça kabullenip görünür kılan ve yaratıcı bir şekilde 
ortaya koyan Memet Baydur’un oyunu, bu bölgesel katkı açısından incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Godot’yu Beklerken, Kamyon, Etkileşim, Analoji, Baydur. 

THE REFLECTIONS OF BECKETT’S WAITING FOR GODOT IN BAYDUR’S PLAY 
CALLED KAMYON 

ABSTRACT 

In Tanzimat Period (1860-1895) during which Turkish literature exactly got into interaction 
with the World literature, Turkish literature for the first time is introduced to western-type 
story, theatre, essay and criticism and adopts them. This interaction period in Turkish literature 
from the West, starting with the translated works has continued until recently and is still 
effective today. These kind of interactions between literatures and cultures are one of the main 
fields of study of Comaparative Literature. In the context of this interaction period, which 
appears depending on such means as translation, migration and technology, this paper will 
handle the reflections of the play Waiting for Godot by Irish writer Samuel Beckett in another 
play Kamyon by MemetBaydur who is among the writers of 1980s in Turkey. Samuel 
Beckett’s Waiting for Godot is, without dispute, one of the most important and first examples 
of the Absurd Theatre. As for MemetBaydur, he feeds from the characteristics of the Absurd 
Theatre in his play called Kamyon. However, by synthesing these characteristics with the 
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realities of 1980s in Turkey, which he has approached with social criticism, he adds a 
different/local dimension to Beckett’s understanding of theatre. It is seen that in Baydur’s play, 
especially the elements like theme of “waiting”, some characters and the names of some 
characters overlap with the similar elements in Beckett’s play. MemetBaydur’s play, which 
openly accepts the fact of “influence” and “inspiration” in literature, renders it visible and puts 
forward it in a creative way, will be examined in relation to this regional contribution. 

Keywords:Waiting for Godot, Kamyon, Interaction, Analogy, Baydur. 

1. Türk Edebiyatında Batı Kaynaklı Etki ve Tesir 

Farklı kavimlerin, toplumların ve ulusların sözlü ve yazılı 
edebiyatlarının,karşılıklı etkileşim içinde yeni ve orijinal eserlerin ortaya çıkmasını 
sağladığının en somut göstergesi, tek tanrılı dinler ve kutsal kitaplardır. Türkiye 
eksenli düşündüğümüzde, bu etki kimi zaman doğudan batıya doğru, kimi zaman da 
aksi yöndegerçekleşmiştir. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar doğu kültürlerinden-
özellikle de Fars edebiyatından- etkilenen Osmanlı edebiyatçıları, eğitim amaçlı 
Fransa’ya gidengençlerden biri olan Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı oyunu ile artık Batı 
kültüründen etkilenmeye başlarlar. Batı kökenli farklı edebi türlerle ilk kez tanışan 
Tanzimat dönemin yazarlarının, bu türleri Osmanlı/Türk edebiyatı içinde 
uygulamaları, taklit ya da öykünme olarak değil; edebiyatı geliştirmek için girilen yeni 
bir arayış olarak görülmelidir. Batı’dan etkilenme süreci, daha sonraki yıllarda telif 
eserler verilmesine rağmen, yakın geçmişte ve günümüzde de devam etmektedir. Bu 
etkileşim süreci şüphesiz çağın getirdiği değişiklik ve yenilikleri yakalamanın bir 
gereği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Fransız edebiyatının Türkiye’deki yazarlara etkisi, yeryüzünde birbirinden 
etkilenen tüm artzamanlı etki süreçlerinde olduğu gibi,noktalama işaretleri, edebi 
türler vb. somut öğelerde olduğu kadar,motif gibi soyut öğelerde degörülmektedir. 
Türkiyeli yazarlar da eserlerinde,taklitolgusunu kısa zamanda etkiye dönüştürüp esin 
kaynağını kendi kültürel öğeleri ile harmanlamışlardır. 

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen Absürt Tiyatro da, 1970’li 
yıllardan itibaren yeni arayışlar içinde olan Türk oyun yazarlarına esin kaynağı olan 
edebi türlerden biridir.Sevda Şener’in de vurguladığı gibi Melih Cevdet Anday, Aziz 
Nesin, Adalet Ağaoğlu gibi eski kuşak yazarlar yanında Memet Baydur gibi genç 
kuşak yazarlarında yer aldığı bir grup yazar, “[...] yazdıkları oyunlarla bu türün bizim 
yaşantımıza uygun düşen, bizim sorunlarımıza ışık tutan örneklerini vermişlerdir.” 
(Şener2014: 117)Absürt Tiyatro’nun Batıdaki ilk ve önemli örneklerinden biri olan 
Godot’yu Beklerken adlı oyunu ile SamuelBeckett’ten esinlenerek yeni bir oyun 
yaratan, ancak yapıtını Türkiye koşullarını yansıtacak şekilde kurgulayan 
yazarlarımızdan biri de, çalışmada Kamyon adlı oyunu ele alınacak olan Memet 
Baydur’dur.İlk olarak 1980’lerdeTürkiye’nin çalkantılı ortamında oyun yazarlığına 
adım atan Memet Baydur’un neredeyse bütün oyunları,kaçınılmaz olarak toplumcu 
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eleştirel bir tutumla dönemin siyasal, toplumsal ve ekonomik koşullarını 
okuyucuya/seyirciye sunar. Ancak çalışmanın kapsamı açısından buradaher iki oyun, 
benzerlikleri ve farklılıkları ile ele alınacaktır.Ayrıca Baydur’un,Absürt Tiyatro’yu 
kendi tarzında yeniden yorumlaması olarak düşünülebilecek, 1980’ler Türkiye’sinin 
sosyo-politik ve ekonomik panoramasının oyundaki yansımaları da vurgulanacaktır. 

2.Absürt Tiyatro’ya İki Kültürden İki Örnek:Godot’yu Beklerken 
veKamyon 

Ankara doğumlu Memet Baydur (1951-2001) ile İrlanda asıllı SamuelBeckett 
(Dublin 1906 – Paris 1989) birden çok kültürü yaşayarak tanıyan; hem ülkelerinde 
hem yurt dışında (bkz. Baydur2002: 17; Yüksel 2002: 24), içinde yaşadıkları topluma 
ve sisteme eleştirel bakan ve Absürt Tiyatro özellikleri doğrultusunda eser vereniki 
edebiyatçıdır. Baydur’un 1990 yılında kaleme aldığıKamyon adlı oyun, 
Beckett’in1949’da Fransızca yazdığı ve 1952 yılında,yazıldığı dilde ilk kez 
sahnelenen Godot’yu Beklerken adlı oyun ilekurgusal açıdan benzerlikler kadar 
farklılıklarda içermektedir. 

Beckett’inGodot’yu Beklerken adlı oyununda; yemeye düşkün, unutkan ve ezik 
Estragon (kısaca Gogo) ile hafızalı ve daha kararlı Albert Vladimir (Didi) adlı iki 
erkeğin -kesinliği tartışılır- iki gün ard arda ıssız bir yere gelmeleri, fakat bir türlü 
gidememeleri konu edilir. Kimdir, nedir, gelir mi gelmez mi?, diye bekledikleri Godot 
değil de; hükmeden Pozzo ve hükmedilen Lucky, bir de haberci Çocuk gelir. 

Baydur’un Kamyon adlı oyununda ise dört kişi, şoför Necati, muavini Recep ile 
Güneydoğulu Abuzer ve Karadenizli Şaban adlı iki de hamal; Gaziantep’ten İstanbul’a 
taşıdıkları dört sandık yük ile bir dağ başında kamyonun arıza yapmasıyla kalakalırlar. 
Farklı yaşlarda iki köylü olan Zülfü ile Zeynel; bozulankamyonun tamiri için tamirci 
Angut Memet’iönerir;mağdurlara kısmen yol gösterir; bu arada kamyondaki yükten 
birer adet satın alırlar. 

2.1. Benzerlikler Etkiye, Farklılıklar Orijinalliğe İşaret Eder 

SamuelBeckett’inGodot’yu Beklerken adlı eseri ile benzerlik gösteren Memet 
Baydur’un Kamyon adlı eserinin, Absürt Tiyatro özelliklerinipek çok noktada 
gerçekleştirmiş olacağı düşünülebilir: kişi sayısının azlığı; mekânın, ıssız bir kırsal 
alan olması; iki kişinin oyuna hâkim olmasına rağmen, beklenen ancak hiç gelmeyen, 
varlığı dahi meçhul birinin asıl eksen karakter olması ve oyuna dâhil olanların, 
beklentiye olumlu yönde ivme katmamaları gibi. Ancak saydığımız öğeler Absürt 
Tiyatro için yeterli değildir. Her olgu, gerçek ve bu gerçekle çeliştiği boyut ile ele 
alınmalıdır. Böyle bir değerlendirme yapılırken yazarın yaşantıları ve amacı olduğu 
kadar; yazarın içinde yaşadığı toplumun tarihsel deneyimleri ve okur kitlesinin bilinç 
düzeyini de kapsayacak bir bakış açısından yola çıkmak gerekir. 
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Belki de üzerinde çok çalışıldığı için artık bilinçli izlediğimiz veya okuduğumuz 
Godot’yu Beklerken oyununun aksine Baydur’unKamyon adlı oyununda 
okur/seyirci,Absürt Tiyatro’nun temel özelliklerinden olan “aldatmaca gerçeğe karşı 
bir protesto” (Şener 1991: 355) yaklaşımını yakalamakta zorlanır. Sevda Şener’in, 
Absürt Tiyatro’nun özelliklerini maddeler halinde sıraladığı çalışmasına bakılırsa 
(a.g.e: 351-363), Baydur’un bu oyununda geleneksel tiyatro anlayışı,ne zaman, ne 
mekân, ne olay örgüsü, ne diyaloglar, ne de kişi/kahraman açısından kökten silinip 
atılmıştır.Baydur’un eserinde, Absürt Tiyatro’nun bir başka temel taşı olan, 
“[m]antıklı bir gelişimi olmadığı için birdenbire ve nedensiz olarak meydana gelen 
olaylar seyirciyi irkiltir.” (a.g.e: 359) yaklaşımı eksiktir. Bir taraftan Baydur’un 
düşünce ve eleştirilerini oldukça kapalı kodlaması, diğer taraftan seyirci-okurun 
ummadığı bir durumla karşılaşmaması, yazarıavangart,eseri de Absürt Tiyatro eseri 
kılmıyor. 

İki oyun arasında dikkati çeken ve bu çalışmada üzerinde durmayı 
amaçladığımız benzerlik, oyunda kullanılan mekânla ilgilidir. Beckett’iniki perdelik 
trajikomedisinde mekân “Kır yolu. Bir ağaç.” (2014: 7) olarak tanımlanır. Bu kısa ve 
yalın tanımlama okuyucuya; mekânın, ıssız ve bomboş olduğu izlenimi vermektedir. 
Ayşegül Yüksel’in deyimiyle, “Oyunun ‘uzam’ı[…][bir] boşluk ve yalnızlık 
ortamı”dır.(2012: 56) 

Memet Baydur’un iki bölüm ve altı tablodan oluşan oyununda da 
mekânınGodot’yuBeklerken’dekinebenzer olduğu göze çarpar: “Bir dağ başıdır dekor. 
Bozuk bir yol. Dört tane ağaç. Taş toprak çalı çırpı. Sahnenin ortasında yarım tonluk, 
kırmızı kasalı, yepyeni bir kamyon durur.” (Baydur 2009: 321)Yedi-sekiz saat 
beklenilen (a.g.e: 364)bu mekân da, ilkinde olduğu gibi ıssız, sapa, kimsenin 
uğramadığı bir yol üzerindedir. Tıpkı oyun kişilerinden kamyonun ve nakliyatın 
sorumluluğunu üstlenen şoför Necati’nin korkarak saptadığı gerçek gibi:“NECATİ: 
Ayvayı yedik ki tam yedik haaa. Beş saattir Allah’ın kulu geçmedi be!”(a.g.e: 322) 
Böylece boş, ıssız bir mekân kullanımı sayesinde her iki yazar da daha oyunun 
başında “umutsuzluk” sinyalleri vermiş olurlar. Fakat Beckett’in karşı-
kahramanlarının o ıssız umutsuzluk mekânınadefalarca ve bilinçli gelişlerinin aksine, 
Baydur’un kamyon yolcuları tesadüfen ve ilk defa gelmektedirler:“NECATİ: […] 
(RECEP’e bakar ve parlar aniden) Ulan senin aklına uyanın ben e mi! Kestirme 
yolmuş da… şıppadak ana yola çıkarmışız da… Al işte dürzü, kaldık dağ 
başında…”(a.g.e: 322). 

Beckett; insanlığın, kendi kendine kötülüğü/savaşı/yıkımı bilinçli yaptığı 
tezinden hareket ederken; Baydur’un yaklaşımı, içinde yaşadığı toplumun, 
yaşananların sorumluluğunu hep başkalarına yıktığıyönündedir.  
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Leitmotif şeklinde işlenen bir başka ortak ve farklı nokta, toplumların 
mantalitesi/zihniyetidir. Dindarlığı ile bilinen İrlanda asıllı SamuelBeckett,trajikomik 
eserinde dini motiflere oldukça sık yer vermiştir. Ancak bunu Beckett’in ulusal 
kimliği ile sınırlamak hatalı olur.Beckett’in bu oyununda yer alan figürleri 
SANATLOG’daayrıntılı inceleyen ve geniş bir yelpazede yorumlayanSeçim Bayazit, 
özellikle Lucky figürü üzerinden Hristiyanlığa ve İsa’ya yönelik imgeleri kabul edilir 
şekilde yorumlamıştır (2011). Batı kültüründe eser vermiş yazarların, doğrudan veya 
dolaylı bir şekilde genelde İncil ve/veya Yunan mitolojisi motiflerinden yararlanma 
geleneğine sahip oldukları bilinmektedir. Şiddetin her türü ve küfür ise tüm 
toplumların yapı taşıdır. Memet Baydur da orta ve düşük gelir grubundan insanları 
temsil eden eksen karakterler74aracılığı ile geniş kitlelerdeküfürve şiddet alışkanlığına 
yer vermiştir. ‘Yönetilen’ statüsündeki geniş halk kitlesi; kendisine, değersizmiş gibi 
davranan yöneticilerin bakış açısından bakmayı artık kanıksamış olmalı ki; toplumsal 
yaşamı paylaştıkları insanları birer birey olarak görmüyor,onları 
onurlandırmıyor.Salihustablog yazarının da kaleme aldığı uzun yazıda ifade ettiği gibi 
“küfür ve hakaret, acizliğin dışavurumudur;özündeacizkalmaktan kaynaklanır” 
(2015). 

İki eser arasındaki benzer bir nokta da yararlanılan tiyatro tekniğindedir. 
Bilindiği gibi tiyatro yazarları daha antik dönemde, sahnenin sunduğu sınırlı 
olanakları farklı tekniklerle genişletmeyi sağlamışlardır. Bunlardan biri de sahnede 
gerçekleşmesi zor veya gerçekleşmeyen eylem ve gözlemleri, ya şato burcundan 
(Mauerschau) veya pencereden dışarı baktırılan bir oyun figürü aracılığı ile ‘canlı 
yayın’ şeklinde anında seyirci ile paylaşmaktır. Bir diğer teknik, ‘ulak’tır 
(Botenbericht). Ulak, sahne dışında gerçekleşmiş ve bitmiş olayları, gözlemleri 
sahneye dolaysıyla seyirciye rapor ederek taşımaktadır. 

Türkçe çevirisinden okuduğumuz eserde Beckett’in oyun figürleri Pozzo ve 
Lucky beklemenin gerçekleştiği ıssız mekâna dışarıdan gelen kişiler olarak, ne 
bekleyen kişilere ne de bekleme eylemine açıklık getiriyorlar. Kalıcı bir çözüm olmasa 
da, o günlük boşuna beklemeyi engelleyen ve ulak görevini üstlenen Godot’un 
keçilerine bakan Çocuk’tur(2014: 63-68; 119-121).Türkçe oyundaki karşı-
karakterlerin acizliğini; yazar, oyundaki kişileri mekân dışına gönderip yeni 
bilgilergetirmelerini sağlayıp uzamı soyut olarak genişleterek biraz hafifletmiş oluyor. 
Örneğin Abuzer, yakınmesafede içme suyu kaynağı bulunduğu bilgisini getiriyor75; 
Şaban,‘herhangi bir çobana rastlar mıyım?’, diye gidiyor, kendisinden “başka hiç 
kimseye rastlamad[an]”(Baydur 2009: 324) dönüyor. Önce Recep sonra Necati, Angut 

74 Gölge oyunlarında tanıdığımız Hacivat ile Karagöz figürlerinin yozlaşmış şekli, hem örtüşmeyen konuşmalara 
(Baydur 2009:336) –Hacivat’ın bilge duruşunun eksikliği ile–; hem de ikili ilişkilere yansımıştır. 
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Memet’i getirmek üzere kırk haneli Yanbolu köyüne (a.g.e: 335) gidiyor ve 
dönüyorlar. Gidilen yerlerden getirilen haber, olaya ve mekâna yeni bir boyut katar. 
Bunun yanı sıra oyunlara temel oluşturan mekânların hangi güzergâh üzerinde olduğu 
da önemlidir. Beckett’in eksen karakterlerinden Estragon, Vladimir ile buluşmaya her 
geldiğinde,hep aynı yoldan, hep aynı kişiler olup olmadığını unuttuğu, 
“Hendekte”kilerden dayak yiyerek gelir (Beckett 2014: 9,76).Gelişmişliğin simgesi 
olan kent yaşamından uzak, bu kurak ve sapa yerin konumu açıklığa kavuşmuyor, 
fakat insanlığın kendi yok edici, şiddet dolu tarihinden dersler çıkarmadığını 
Beckett’in figürü Vladimir filozofça dile getiriyor:“Kulaklarımızda hâlâ çınlayan 
imdat çığlıkları bütün insanlığa dönük! Ama burada, zamanın bu noktasında insanlık 
biziz.”(a.g.e: 103-104) O insanlık ki toplu katliamları (a.g.e: 82) zayıf bir toplumsal 
hafızayla unutur (a.g.e: 78), görmez, konuşmaz ve duymaz olur(a.g.e: 80, 117). 
İnsanlar, yalnızca geçmişte olana karşı duyarsız değiller. Şahit oldukları sözlü ve 
fiziksel şiddeti (a.g.e: 26-27, 33,42,79) cılız/zayıf bir şekilde reddeder; tepki ile 
karşılaştıklarında iseonu görmezden gelir, hatta kendisi de şiddete ortak olur. 

1906 doğumlu SamuelBeckett, Birinci Dünya Savaşı’nın toplumsal yıkımını 
daha az, İkinci Dünya Savaşı’nın etkisini ise yaşamında duyumsayarak atlatmıştır. Bu 
iki büyük travmayı yok sayıp, üç maymunu oynayarakyaşamına devam edemez. 
Kimliğine, yaşam alanına, beklentilerine ve dünya görüşüne yansıyan bu yakın dönem 
vahşeti, eserlerine de yansımaktadır. 

Baydur’un yolda kalanları/kaza zadeleri ise Gaziantep’ten yükledikleri dört 
sandığı İstanbul’agötürmek üzereyken–zamanda tasarruf amacıyla– dağ yollarına 
vurmuşlardır. Ancak bu güzergâhta hiçbir kestirme dağ yolu,aslında Egelilerin 
bölgesinde geçmez. Baydur, Anadolu’nun tüm bölgelerinin temsilcilerine yer vermeye 
çalışırken, Absürt Tiyatro’nun çelişki özelliğinden yararlanmıştır. Cumhuriyet 
tarihinde Türkiye’nin atlattığı üç askeri darbe ve bu darbelerin topluma yarar 
getirmeyen sonuçları ise; Türkiye Cumhuriyeti’ni ve bayrağını çağrıştıran “yarım 
tonluk, kırmızı kasalı, yepyeni bir kamyon”da(Baydur 2009: 321) açılan üç sandıktan 
çıkan saçma sapan, işe yaramaz nesnelerlesimgelenir. 

Diğer benzerlik ve farklılıkları, bildirinin sınırlarını zorlamamak üzere 
özetlemek gerekirse: SamuelBeckett’inGodot adlı sahne oyununda bir tiyatro tekniği 
olarak diyalog kopukluğu/iletişimsizlik (Aneinandervorbeireden) daha belirgin iken, 
Memet Baydur Kamyon’da nedenselliğe kayarak kopuk diyaloğu düzeltmektedir; 
Godot’da muğlaklık kurguya heyecan ve merak katarken, Kamyon’da böyle bir 
kurguzayıf kalmaktadır. Beckett, oyundaki figürlerin kıyafetlerini silindir şapka 
dışında tanımlamayarak yönetmen veya okuru hayal güçlerini kullanmaya zorlarken; 
Baydur, figürlerin mesleklerini ve konuştukları şiveyi vurgulayarak hedef kitleyi 
büyük oranda yönlendirmektedir. Beckett; ‘konu’ olgusunu, İkinci Dünya Savaşı’nın 
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harabeleri gibi tarumar ederken; izleyiciyi, gizemli ve yanıtlanmamış ifadelerle baş 
başa bırakırken; Baydur, açık sonla da bitse, bir ‘hikâyeden’ vazgeçememiştir. Tiyatro 
yazarı Baydur’un yetersizliğinden çok; yazarın, hedef kitlenin edebiyat deneyimini 
göz önünde bulundurduğunu düşünmekteyiz. 

3. Absürt Tiyatro, Muhalif Kimliği ile Siyasidir 

Absürt Tiyatro yazarları, “Tiyatro hiçbir ereğe hizmet etmeyen, keyfi işler de 
olduğunu öğretir.” (Şener 1991: 360) veya “Oyun yazarı oyunlarında öğretici bir 
bildiri sunmaz.” (a.g.e: 361), tezinden yola çıkarak, kendilerini siyasi olmamakla 
tanımlarlar. Ionesco’nun bu doğrultudaki yazılarına polemik şeklinde yanıt veren 
KennethTynan ve OrsonWells, Sevda Şener’in aktardığına göre, “insanın politikadan 
soyutlanamayacağını” (a.g.e: 362) savunmuşlardır. Ionesco, manifesto şeklindeki 
açıklamalarınıkendisi çürütürcesine ‘sanat insanına’ bir görev yüklemektedir: 

“Öncü sanat adamı[,] mevcut sisteme karşıdır. Var olanı şimdiki zamanı 
eleştirir. Onu haklı göstermeye çalışmaz. Geçmişi eleştirmek kolaydır, hele yetkili 
rejim bunu destekliyor veya hoşgörüyorsa. Bu, statükoyu sağlamlaştırmaktan, 
kireçlenmeyi kutsamaktan, zorbalık ve basmakalıpçılık önünde eğilmekten başka bir 
şey değildir.” (Wulbern1971’den aktaran Şener 1991: 355-356) 

Memet Baydur, Kamyon adlı oyunu kaleme alırken tam da Ionesco’nun istediği 
gibi “sanat adamı” sorumluluğunda;yaşadığı dönemin siyasal, toplumsal ve ekonomik 
koşullarına eleştirel yaklaşmıştır. Absürt Tiyatro öğelerini kendince yorumlayarak 
oyunlarının orijinal nitelenmesi olan Baydur’ca tarzını ortaya koymuştur. Bu 
bağlamda yazar,Kamyon adlı oyununu,toplumcu eleştirel yaklaşımıyla 12 Eylül 1980 
askeri darbesininve ardından gelen Turgut Özal Hükümetinin(bkz. Yüksel 2002: 28) 
aksaklık ve çarpıklıklarını okuyucuya/seyirciye edebiyatın mecaz ve simge 
olanaklarından yararlanacak biçimde okumaya ve izlemeye hazır hale 
getirmiştir.Memet Baydur’un yapıtlarını vermeye başladığı 1980’li yıllar Türkiye’de 
bir kaos, siyasi baskı ve ekonomik istikrarsızlık dönemi olmuş, tüketim alışkanlıkları 
ve yaşam tarzının dönüşüme uğradığı bir süreç yaşanmıştır. Ayşegül Yüksel 1980’ler 
döneminin koşullarını kısaca özetlemekte ve bütün bu koşulların Baydur’un 
oyunlarında yansımalarını bulduğunu vurgulamaktadır: 

1980’ler Türkiye için 12 Eylül’ün getirdiği politik ve toplumsal baskılar 
yanında, çarpıtılmış bir ‘liberal ekonomi” anlayışının topluma ‘başıbozukluk’ sinyali 
verdiği, devlet yönetiminde de toplumun işlerliğinde de ‘para’ya ve ‘güç sahibi 
olma’ya endekslenmiş, çıkar kaygılarının tüm değerlerin ve ilkelerin önüne geçtiği, 
hukuk sisteminin darbe yediği, çok kanallı televizyona göbeğimizden bağlanıp ‘sanal’ 
olan ile ‘gerçek’ olanı birbirine karıştırageldiğimiz, kültürün alabildiğine 
yozlaştırıldığı, ülkeyi ekonomik ve ahlaki çöküşe götüren bir dönemin başlangıcıdır. 
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Baydur tiyatrosu bir yönüyle, bu olguların oluşturduğu karmaşanın sahne anlatımıdır. 
(Yüksel2013: 214) 

Siyasi panorama ışığında Baydur’un Kamyon adlı oyunu 1980’li yılların 
Türkiye’sinin gerçeklerini yansıtması yönünden ele alınacaktır. Oyunda ilk dikkati 
çeken ve daha sonra oyunun merkezinde konumlandığı görülen öğe –yukarıda da ifade 
edildiği gibi– “bozulmuş bir kamyon”dur. Bu bozuk kamyon başlı başına bir metafor 
olarak kullanılmış olup Türkiye’de 1980’li yıllarda mevcut olan “bozuk düzeni” (Erol 
2013: 825) simgelemektedir. Bu durumda kamyonu tamir etmesi için beklenen tamirci 
de aslında bu çarpık düzeni yoluna koyacak bir kurtarıcı, yeni bir siyasi parti ya da 
siyasetçi olarak düşünülmelidir. 

Daha önce de söz edildiği gibi her şeyin paraya endeksli olduğu bir tüketim 
kültürü ve Amerikan yaşam tarzı hayranlığı da oyunda bu dönemin hem ekonomik 
hem de toplumsal boyutu olan bir başka özelliğine işaret etmektedir. Oyun kişileri 
arasında özellikle Şaban’ın, şehir hayatına hayran olduğu, sürekli izlediği televizyon 
reklamlarının etkisi altında Amerikanvari tüketim mallarına/ alışkanlıklarınaözendiği, 
daha ismini bile doğru düzgün söyleyemediği yiyecekleri yiyip içmeye eğilimli olduğu 
görülmektedir: 

“ŞABAN: Kakala ile cıbıs aldım bir paket ilen... 

RECEP: Ne diyorsun lan oğlum? 

ŞABAN: (Torbadan bir şişe koka-kola çıkarır) De-he!Kakala içip serinle! (Bir 
pakette cips çıkarır) Cıbıs ile biraber pek gözel! (Baydur 2009: 326) 

Bu tür eğilimlerde, toplumun bir değişim sürecine girmiş olmasında o dönemde 
izlenen, iç pazar yerine, ithalat ve ihracata dayanan liberal ekonomi politikaları 
yanında Türk toplumsal hayatına televizyon yolu ile egemen olmaya başlayan 
medyanın da payı büyüktür. Liberal ekonomiye bağlı olarak ülkeye giren ithal 
ürünlerde bir artış yaşanmış, geliri yetsin ya da yetmesin, toplumun bütün 
kesimlerinde bu ürünleri tüketme eğilimi yaygınlaşmıştır. Alıntıda görüldüğü gibi halk 
daha adını bile telaffuz edemediği “cips” ve “koka-kola” gibi ürünleri giderek artan bir 
Amerikan hayranlığı etkisi altında günlük yaşamının bir parçası haline getirmiştir. 
Böylece 1980’li yıllarda televizyon reklamlarının, tüketim alışkanlıklarının değişmesi 
ve Türk toplumunun bir “tüketim toplumu” haline dönüşmesindeki rolü de açık olarak 
vurgulanmaktadır. Memet Baydur’un kendisi de oyun içinde köy-kent kültürünün iç 
içe geçmişliğinin, oyun kişileri arasındaki diyaloglarda kullanılan dil üzerinde 
yarattığı etkinin altını çizer: “Tümüyle karmaşık, birbirinin içine geçmiş, televizyon 
Türkçesi denilen felaketten son derece etkilenmiş, büyük şehir Türkçesine kıyısından 
bulaşmış, köyündeki lehçeden tastamam kopmamış bir ‘ÇORBA’ Türkçesiyle 
yazmayı denedim.” (a.g.e: 345) 
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Oyunda kamyona yüklenmiş dört sandığın oyuncak ayılar, farklı boyutlardaki 
yerküreler, şişme oyuncaklar, şişme can simidi, deniz gözlükleri gibi nesnelerle dolu 
olmasının yanında, Türk toplum yapısının 1980’li yıllarda bir değişim geçirerek, 
tüketim toplumuna doğru evrilmesini örnekleyen bir başka durum, Zeynel ve Zülfü 
adındaki iki köylünün kamyonun yanından her gelip geçişlerinde, günlük hayatlarında 
hiç kullanmayacakları kesin olan bu oyuncak ve araç-gereçlerden torunlarına satın 
almak için uğraşmalarıdır. Bu örnekler göz önünde bulundurulduğunda ülkedeki 
ekonomik ve toplumsal değişimin tam olarak oturmadığı, insanların köy ve şehir 
hayatı arasında sıkışıp kalmış oldukları, bir anlamda ikili bir hayat sürdükleri görülür. 

Toplumsal değişimin ve oluşan toplumsal önyargıların günlük yaşamdaki 
yansımalarının oyundaki bir başka göstergesi ise, köylü kesimin iş bulmak ve daha iyi 
yaşam koşullarına sahip olmak ümidiyle köyden kente geçici ya da kalıcı olarak göç 
etmesidir. Oyundaki diyaloglar ve sahne notlarından da anlaşıldığı üzere Şaban ve 
Abuzer, biri Karadenizli, diğeri Doğulu olan iki hamaldır. Köylerindeki işlenecek 
toprak azlığı ve geçim sıkıntısı yüzünden arkalarında ailelerini bırakarak şehre 
çalışmaya gelmişlerdir. Ancak bir iş bittiğinde diğeri başlamakta ve bir türlü geri 
dönememektedirler. Şaban ve Abuzer’in durumu geçici işçi göçü olarak 
yorumlanabilir. Kamyonun şoförü Necati ise kent yaşamının merkezinden uzak, 
periferide yaşadığını, psikolojik bir savunma ile dile getirir: 

ZÜLFÜ: Sen hepten şehirli misin Nicati Efendi? 

NECATİ: Ne diyon lan sen? 

ZÜLFÜ: Şehirli misin diyom? 

NECATİ: Ha, şehirliyim taabi... Beğenemedin mi? Kırk yıldır şehirde 
oturuyorum. (Duraklar) Tam göbeğinde değil tabii... biraz kıyısında ama... olsun... 
şehir şehirdir ne de olsa! (a.g.e: 352) 

Necati; Şaban ve Abuzer’in aksine köyden şehre kalıcı olarak göç etmiştir ve 
“şehrin kıyısı” dediği varoşlarda yaşamaktadır. Bu durum,1980’li yıllarda göç ile 
birlikte bir başka toplumsal olgu olan çarpık kentleşmenin ya da başka bir deyişle 
“gecekondulaşmanın” da kalıcı bir sorun olarak yaygınlaştığının göstergesidir. 

4. Sonuç 

Etki-taklit bağlamında İrlanda kökenli SamuelBeckett’in Fransızca yazdığı 
Godot’yu Beklerken adlı trajikomedi eserin, Memet Baydur’un Kamyon adlı iki 
perdelik oyununa yansımaları, Absürt Tiyatro başlığı altında benzerlikleri ve 
farklılıkları çerçevesinde ele alındı.GerekBeckett’ingerek Baydur’un yaşadıkları 
tarihsel kesit, büyük tarihi olaylara sahne olduğu için, Absürt Tiyatro ilkelerine aykırı 
gibi görünse de, yazarların a-politik olma şansları yoktur; en fazla, siyasetin 
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güdümüne girmeyi reddederler. Absürt Tiyatro öncülerinden Ionesco’nun, edebiyatın 
siyasetileilişkisine karşı çıkması, bu iki eserde karşılık bulmuyor.Beckett’ten esinlenen 
Baydur ise, Absürt Tiyatro’nun özellikleri kadar; evrensel düzeyde, dünyada gezip 
izlediği, okuyup öğrendiği oyun çeşitliliği ile yerelde, yaşayarak deneyimlediği 
edebiyat öğelerini kaynaştırarak bir eser üretmiştir. Bu birleşim, Memet Baydur’un 
tiyatro eserini batılı anlamda, belki tipik bir Absürt Tiyatro örneği/eseri yapmaz; 
Beckett’in eserindeki sürekli tekrara rağmen, coşkulu tonu yakalayamaz; ama özgün 
eserdir. 
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ÖZET 

Diller arası bir dönüşüm ve etkileşim olayı olan çeviri faaliyeti, hiçbir dil dizgesinin birbiriyle 
çakışmaması dolayısıyla fazlasıyla karmaşık bir işlemdir. Metin türleri içinde edebi metinlerin 
çevirisi, metin ötesi anlam ilişkilerinden, yapısal ve kültürel özelliklerinden dolayı ayrı bir 
zorluğa sahiptir. Buna kültürel farklılıklar ve kültürel boşluklar da eklendiğinde, bir dilden 
diğer bir dile yapılan çevirilerde bazı kayıpların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Çevirmenin hem 
kaynak ve hem de erek dile ve kültüre hakimiyeti bu kayıpları en aza indirgese de alınan 
çevirmen kararları çeviriyi olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Üstelik, söz konusu 
olan ikinci bir dilden çeviri ise kayıpların artma riski çok daha fazladır. Bu bildiri çalışmasında 
ikinci dilden yapılan çeviri olgusu bağlamında oluşan anlam kayıplarına ve çevirmen 
kararlarına değinmek üzere Vladimir Nabokov’un “Maşenka” adlı eserinin Rusçadan 
İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye yapılan çevirileri ele alınacaktır. Üç dilli bir yazar olan 
Nabokov, eserinin İngilizceye çevirisine bizzat müdahale ederek, olası hataları ve kültürel 
boşlukları en aza indirgediğini çeviriye önsöz yazarak vurgulamıştır. Çalışmada, Rusçadan 
İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye yapılan çevirilerde alınan çevirmen kararları ve bu 
süreçte oluşan kayıplar örnek cümleler eşliğinde ele alınacak, ikinci dilden çevirinin 
zorluklarına ve risklerine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Çeviri, kayıplar, çevirmen kararları, kaynak dil, erek dil 

TRANSLATOR DECISIONS AND MEANING LOSS IN THE ENGLISH AND 
TURKISH TRANSLATIONS OF NABOKOV’S WORK MASHENKA 

ABSTRACT 

Translation being a transformation and interaction event between languages is an extremely 
complicated process, for none of the language strings do conflict with each other.  Within 
textual types, the translation of literary text entails extra difficulty because of beyond meaning 
in semantic relationships, structural and cultural features. When cultural differences and 
cultural gaps are added to this process, loss in meaning is inevitable in translation from one 
language to the other. Even though the translator’s proficiency in both source and target 
languages and cultures reduces the loss in translation, decisions made by the translator can 
affect the translation positively and negatively. Moreover, in the case of translation from a 
second language, the danger of meaning loss will be more inevitable. To focus on meaning loss 
and translator decisions, this presentation will deal with the translation of Nabokov’s novel 
“Mashenka” from Russian into English, and from English into Turkish. Being competent in 
three languages Nabokov wrote a foreword to the translation of his novel into English 
emphasizing to have interfered to the translation of his work in person to eliminate the 
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potential mistakes. In the presentation, the translator decisions in translations from Russian into 
English and from English into Turkish, and meaning loss occurred during these processes will 
be shown with examples. Additionally, the difficulty and challenges in translation from a 
second language will be mentioned. 

Keywords: Translation, losses, translator decisions, source language, target language 

GİRİŞ 

Bir başka dilde söylenmiş veya yazılmış bilgiyi öğrenme, öteki olanı anlama ve 
tanıma isteği, insanlarda merak uyandırır ve o bilgiyi edinmek için doğan etkinliğin 
adına kısaca çeviri denir. Babil efsanesinden itibaren insanlık tarihinde doğal bir 
ihtiyaç olarak doğan çeviri etkinliği, toplumların gelişmesiyle birlikte biçimlenerek 
günümüzde kültürler arası iletişim araçlarının en önemlisi haline gelmiştir. Dilin 
aslında kendisinin de bir çeviri olduğu, düşünceden, duygulardan ve sözel olmayan bir 
dünyadan çevrildiği düşünülürse, çevirinin hayatımızdaki önemi daha da anlam 
kazanır. Bu yönüyle dilsel bir varoluş, diller arası bir dönüşüm ve etkileşim olarak 
kabul edilen çeviri işlemi, dilin varlığının temelini oluşturur. Göktürk (1989: 132) 
çeviriyi “bir şeyi anlaşılır kılma yolundaki temel yorum sürecinin özel bir biçimidir” 
diye tanımlayarak tanrı Hermes’e benzetir: “o da bir dünya ile öteki arasında 
ileticidir: kaynak dilin dünyası ile amaç dilin dünyası arsında” der.  

Yeryüzündeki mevcut dil sistemleri içerisinde hiçbir dil dizgesinin birbirine 
uyumlu olmaması nedeniyle oldukça karmaşık ve zor bir işlem olan çeviri faaliyeti, 
edebi metinler söz konusu olduğunda daha da karmaşıklaşır. Bir yazarın edebi eser 
oluşturması; duygu ve düşüncelerini dile dökmesi sayesinde zaten kendi içinde başlı 
başına bir çeviri işlemidir. Edebiyat metni çevirisi ise çevirmenin mevcut metni farklı 
bir dilde yeniden yazmasıdır. Edebiyat eserlerinin çevirisi, metin ötesi anlam 
ilişkilerinden, yapısal ve kültürel özelliklerinden dolayı diğer çeviri türlerine oranla 
ayrı bir zorluğa sahiptir. Buna kültürel farklılıklar ve kültürel boşluklar da 
eklendiğinde, bir dilden diğer bir dile yapılan çevirilerde bazı kayıpların ortaya 
çıkması kaçınılmazdır. Bunlara ek olarak söz konusu olan, ikinci bir dilden çeviri ise, 
kayıpların artma riski çok daha fazladır. Ancak Fransız yorumbilimcisi Paul 
Ricoeur’un (2006: 34) da belirttiği gibi “aynı şeyi bir başka biçimde söylemek her 
zaman olanaklıdır”. Çeviri eyleminde bulunan çevirmen her durumda kaynak ve erek 
dillere hakim olmak zorundadır. Ayrıca çeviri iki dil arasında, dolayısıyla da iki kültür 
arasında gerçekleştiğine göre ister istemez kültür olgusunun da sürece dahil olması 
şarttır (Yalçın 2015: 37). Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 1939 yılında 
topladığı I. Milli Eğitim Şura’sında dünya klasiklerinin Türkçeye çevrilmelerinin 
önemini şöyle ifade etmiştir (ki bu sözleri ilk basılan çevirilerin önsözlerinde yer alır): 

…bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi 
düşüncesinde yinelemesi; zekâ ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, 
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canlandırması ve yeniden yaratması demektir. İşte çeviri etkinliğini, biz, bu 
bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Zekâsının her 
yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en 
silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin 
ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır…Hangi ulusun kitaplığı bu yönde 
zenginse o ulus, uygarlık dünyasında daha yüksek bir düşünce düzeyinde 
demektir. Bu bakımdan çeviri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde 
yönetmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. (T.C. Maarif 
Vekilliği 1939). 

Bu bildirinin konusu olan kitabın dünyaca ünlü Rus asıllı roman yazarı 
Vladimir Nabokov’un ilk eseri “Maşenka” (1926), İngilizceden Türkçeye çevirisi 
aracılığıyla Türk okuruna ulaşmıştır. Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda eserin 
henüz Rusçadan Türkçeye bir çevirisi olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı bu 
bildiride eser Rusça-İngilizce-Türkçe üçgeni ekseninde incelenmiş, Raymond Van den 
Broeck (1985) tarafından önerilen karşılaştırmalı çözümleme yöntemi kullanılarak, 
kaynak Rusça metin, Rusçadan İngilizceye çevirisi, İngilizceden Türkçeye çevirisi ile 
karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Her iki çevirinin kaynak dil odaklı mı yoksa erek 
dil odaklı mı olduğu, çevirmenlerin aldıkları kararlar ve çeviride meydana gelen 
kayıplar üzerine odaklanılıp çözümleme yapılmıştır.  

NABOKOV VE MAŞENKA 

Hem çevirmen ve hem de üç dilli76 bir yazar olan Vladimir Vladimiroviç 
Nabokov (1899-1977), Petersburg’da eğitimli bir ailede doğmuş, ilk eserlerini Rusça 
yazmış, 1919 yılından itibaren ise dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamış göçmen bir 
yazardır. Ekim Devriminin hemen ardından İngiltere’ye, 1923 yılında Almanya’ya, 
1940 yılında ise Amerika’ya göç eden Nabokov, bu zaman zarfında ders verme, 
konferanslarda sunum yapma ya da eserlerini tanıtma gibi çeşitli nedenlerle 
Avrupa’nın farklı ülkelerinde geçici sürelerle ikamet etmiş olması sebebiyle çok dilli, 
çok kültürlü bir dünya vatandaşı olarak tanımlanabilir. Göçmen bir yazar olarak her 
zaman ana vatanına duyduğu özlemle ve sevgiyle eserler kaleme alan Nabokov, her ne 
kadar sanat hayatının ilk yarısında sadece Rusça eserler yazmış olsa da, adını 
Amerika’da İngilizce yazdığı ya da İngilizceye çevirdiği ve çevirttiği romanlarıyla ve 
kendisinin Rusçadan İngilizceye yaptığı çevirilerle duyurur. 1941 yılından itibaren 
İngilizce yazmaya ve bu kez İngilizceden Rusçaya çeviriler yapmaya başlar.  Nabokov 
yaşamının özellikle son on senesini önceden yazdığı romanlarının çevirisini yapmaya 
adar.  

76 Nabokov çocukluğundan beri Rusça, İngilizce ve Fransızcaya aynı düzeyde hakimdir. 14 yaşına geldiğinde 
Tolstoy’u, Shakespeare’i ve Flaubert’i orijinal dillerinde okumuştur. Rusça ve İngilizce dışında Fransızcayı roman dili 
olarak kullanmaz ancak Rusya’daki dadısıyla olan hatıralarından yola çıkarak kaleme aldığı “Mademoiselle O” adlı 
öyküsünü 1936 yılında Fransızca olarak kaleme alır ve yayınlar. Daha sonra bu öyküyü kendisi İngilizceye çevirerek 
1947 yılında yayımladığı “Dokuz Öykü” (Nine Stories) adlı öykü derlemesine dahil eder (Özberk 2015: 46). 
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Çevirmenlik Nabokov için en büyük tutkudur. Bir yandan romanlarını yazarken 
bir yandan da Verlaine, Shakespeare, Rimbaud, Keats, Musset gibi Fransız ve İngiliz 
sanatçılardan çeviriler yapmaya devam eder. Aleksandr Puşkin’in 5000’i aşkın kıtadan 
oluşan “Yevgeni Onegin” adlı şiir-romanını İngilizceye çevirmek için 14 yılını harcar 
ve 250 sayfalık şiir-roman çevirisine 1500 sayfalık şerh ekler (Gürses 2006: 1). Rusça 
yazdığı eserlerini İngilizceye ve İngilizce yazdığı eserlerini Rusçaya çevirerek her iki 
kültüre de kendi ana dillerinde seslenme olanağı bulur ve böylece çeviri kayıplarının 
önüne geçmiş olur. İlk romanı “Maşenka” (1926) İngiliz çevirmen Michael Glenny 
(1970) tarafından “Mary” adıyla çevrilir. Roman Türkçeye ilk kez Esra Birkan (1991) 
tarafından çevrilmiş ve 2012 yılında İletişim Yayınları tarafından yeniden basılmıştır.  

KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEME, ÇEVİRMEN KARARLARI VE 
ÇEVİRİ KAYIPLARI 

Çeviri eleştirisinde ve cümle çözümlemelerinde kesin bir doğrudan ya da 
yanlıştan söz etmek mümkün değildir. Amaç, çevirmenlerin çeviri öncesinde ve çeviri 
sürecinde aldıkları kararların erek metni ve dolayısıyla erek kitleyi ne derecede 
yönlendirdiğini gözlemlemek, çevirilerin kaynak metinle ilişkisini incelemek, özellikle 
ikinci bir dilden yapılan çeviride mevcut olan çeviri kayıplarının yol açtığı anlam 
kaymalarına ve algı bulanıklığına değinmektir. Aksoy’un (2001: 4) da vurguladığı 
gibi, Batı yazın deneyiminden ve geleneklerinden farklı bir yazınsal dizgeye ve 
kültürel ortama sahip olan Türkçemize çevrilen eserlerin çevirileri eleştirilirken 
kaynak dilin ve erek dilin içinde bulunduğu yazınsal ve kültürel unsurlar göz ardı 
edilmemelidir.  

Van den Broeck’un (1985) ifadesiyle karşılaştırmalı çözümlemede amaç, 
kaynak metindeki anlamların çevirmenin hangi seçimleri ışığında hedef dilde 
yaratılabildiğinin nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada yararlanılacak Van den 
Broeck modeli şu aşamalardan oluşmaktadır:  

1. Kaynak ve çeviri metinler karşılaştırılır. Burada sessel, sözcüksel, söz dizimsel 
düzeyleri ve dil değişkelerini, söz sanatlarını, anlatısal ve şiirsel yapıları ve metinsel 
imleri (noktalama işaretleri, paragraf düzenlemesi gibi) kurgusal özellikleri ve benzeri 
öğeler değerlendirilir. 

2.  Karşılaştırmalı dilbilim ve biçembilim yöntemleri ve bilgileri kullanılarak kaynak 
metinde bulunan özellikler çeviri metinde aranır. 

3. İki dilin ve kültürün olanakları çerçevesinde yeterli çeviriyi oluşturacak koşullar 
değerlendirilir, olası sapmalar ve kaymalar saptanır (Aksoy, 2001: 4). 

Bu çalışmada yukarıdaki üç aşama göz önünde bulundurularak çevirinin nasıl, 
neden, ne amaçla ve ne sonuçla yapıldığı, neden bu seçimlerin ortaya konulduğu 
yanıtlamaya çalışılmış, üç kültürdeki farklılıklar nedeniyle oluşan çeviri kayıplarına 
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değinilmiş ve ayrıca değiştirme, ekleme, çıkarma, yerelleştirme ve açımlama 
stratejileri çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. 

Nabokov’un kaleme aldığı Rusça kaynak metin RM; Michael Glenny 
tarafından yapılan İngilizce çevirisi İÇ; Glenny’nin İngilizce çeviri metni üzerinden 
Esra Birkan tarafından yapılan Türkçe çeviri ise TÇ olarak isimlendirilmiştir.  

Romanda Maşenka’nın adının ilk geçtiği yerde Nabokov, Mariya özel ismini 
resmi isim hali ile kullanır. Yazar, romanın İngilizce çevirisine yazdığı önsözde 
romanın Rusça isminin Maşenka ve bunun da sade haliyle Mariya olduğunu özellikle 
ifade edip Maşenka isminin sevimlileştirilmek için “-cık,-cik” küçültme eki almış 
hali olduğunu ekler. Ancak, İngilizce çeviride bu ifade tam verilemediği için sadece 
Mary denmesini yeterli bulduğunu da vurgular. Türkçe çeviride çevirmen, önsözdeki 
bu açıklamaya hiç değinmeyerek çıkarma stratejisi uygulamıştır. Dolayısıyla Mariya 
ve Maşenka arasındaki fark göz ardı edilmiştir: 

RM (s. 35): (...) а жену зовут совсем просто: Мария.  

İÇ (s.13): (…) my wife’s name is just plain Mary. 

TÇ (s.13):  (…) karımın ismiyse çok sade. Maşenka. 

Romanın ilk cümlesinin İngilizce çevirisinde Alfyorov, Ganin ile asansörde 
karşılaşınca konuşma başlatmak amacı ile kendisini tanıdığını göstermek için ismi ile 
hitap etmek ister ve “Lev Glevo” diye seslenir ama emin olamaz ve “Lev Gleboviç?” 
miydi diye ismi soru ünlemi ile tekrarlar. Romanın Türkçe çevirisinde soru işaretinin 
olmaması, karşı tarafın adını doğru telaffuz edip etmediğinden emin olup olmadığı 
ikilemini göstermemiştir. Ganin’e ismi ile hitap ederken ismini doğru söyleyemediği 
için Hay Allah şeklinde bir nevi özür dileme ünlemi kullanarak çevirmen 
yerelleştirme stratejisinden yararlanmıştır. Bu ünlem ne kaynak Rusça metinde ne de 
İngilizce çevirisinde vardır:  

RM (s. 35): Лев Глево... Лев Глебович? 

İÇ (s. 13 ): Lev Glevo. Lev Glebovich?  

TÇ (s. 13): Lev Glevo…yok yok Lev Gleboviç. Hay Allah! 

Dönemin Fransız Cumhurbaşkanı Doumergue’ın soy ismi İngilizce ve Türkçe 
çeviri metinlerde özellikle eklenmiştir. Oysa kaynak metinde sadece Cumhurbaşkanı 
ifadesi kullanılmıştır. Nabokov’un “Maşenka”’yı yazdığı 1926 yılında Fransa’nın 
Cumhurbaşkanı Doumergue’dır. Belki bundan dolayı özel adını vurgulama ihtiyacı 
duymamıştır. Ancak, İngilizce çevirisi 1970 yılında yapıldığı ve o dönemin 
Cumhurbaşkanı farklı bir kişi olduğu için ekleme stratejisi kullanılarak Doumergue 
soyadı eklenmiştir. Bunun yanında, İngilizceden Türkçeye yapılan çeviride 
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Presidentkelimesi Cumhurbaşkanı yerine Başkan olarak çevrilmiş ve Doumergue 
kelimesi Doumerque şeklinde “q” harfi ile yanlış yazılmıştır. Dikkat dağınıklığı 
gösterilerek istenmeden anlam kaymasına neden olunmuştur: 

RM (s. 44): Прямо хоть орденскую ленту надевай да к президенту в 
гости. 
İÇ (s. 24): I feel like putting on the great ribbon of an order and calling on 
President Doumergue. 
TÇ (s. 26): Şeref madalyasının o koca kurdelesini takıp Başkan Doumerque’ı 
şöyle bir ziyaret etmek geliyor içimden. 

İngilizce çeviride Alfyorov Almanya, Fransa ve Rusya’yı karşılaştırırken 
Almanya’da her şeyin dümdüz ve kolay, Fransa’da zikzaklı, Rusya’da ise içinden 
çıkılmaz derecede karmaşık olduğunu anlatırken, İngilizlerce çok iyi bilinen bir oyun 
olan kriket terminolojisinden googly’i kullanılmıştır. Türkçe çeviride ise bunu ifade 
etmek üzere kaynak metinde yer almayan uzun bir açıklama yapılmıştır ve ekleme 
stratejisinden faydalanmıştır. Burada kullanılan kriket oyunu benzetmesi Türk 
kültüründe mevcut olmaması nedeniyle okurun hayal gücünde bulanık kalmaktadır: 

RM (s. 44): (…) та – просто загогулина. 

İÇ (s. 24): (…) that’s a googly. 

TÇ (s. 27): (…) her şey kriket oyunundaki gibidir: top sizin sandığınızdan 
çok başka bir yöne gider. 

Rusça ve İngilizce metinlerde İstanbul yerine Constantinople kelimesi 
kullanılırken İstanbul ismi Türkçe çeviriye Bizans olarak aktarılmıştır. Çevirmenin 
değiştirme stratejisiyle tercih ettiği Bizans sözcüğü, gerek metnin konusu, gerekse 
zaman kurgusuna denk gelmemektedir: 

RM (s. 47): (…) за один фунт у английского лейтенанта в 
Константинополе (…) 

İÇ (s. 27): (…) old mackintosh, bought for a pound from an English lieutenant 
in Constantinople… 

TÇ (s. 30): Bizansta İngiliz bir teğmenden bir pounda aldığı yağmurluğun 
(…) 

 Başkahraman Ganin, ayrılmak istediği sevgilisi Lyudmila’ya veda eder etmez 
merdivenlerden inerken aşağıda birinin bariton bir sesle bir şarkı söylediğini duyar. 
Kaynak Rusça metinde bu şarkı Çarlık rejimine karşı ayaklanma başlatan ve halk 
arasında efsaneleşen Kazak lider Stenka Razin’e atfedilen bir özgürlük şarkısıdır. 
Ganin’in ruh halini tamamen tasvir eden bu şarkı, İngilizce ve Türkçe metinlerde 
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değiştirme stratejisi uygulanarak Rus volgası şeklinde çevrilmiş, balıkçıların söylediği 
farklı bir şarkıdan bahsedilmiştir. Böylece hem Ganin’in ruh halini tasvir etmekten 
uzaklaşılmış hem de okuyucuda yanlış anlamaya sebebiyet verilmiştir: 

RM (s. 56): (…) во дворе бродячий баритон ревел по-немецки «Стеньку 
Разина». 

İÇ (s. 37): (…) down in the yard an itenerant baritone  was roaring a Russian 
Volga song… 

TÇ (s. 43): (…) aşağıda biri belli ki oradan oraya dolaşarak bariton sesiyle bir 
Rus volgası söylüyordu Almanca.  

Romanın 9. bölümünde Rus pansiyonunda kalan baletlerden Kolin, günlük 
bakımını yaparken yüzünü ve boynunu ağır kokulu bir parfüm olan L’Origan ile 
temizler. L’Origan, 20. yüzyılın başında çok popüler bir Fransız parfüm markasıdır. 
Kaynak metin ve İngilizce çevirisinde bu markanın adı aynı şekilde verilmişken 
Türkçe çeviride sadece parfüm denilmiştir. Bununla beraber kaynak ve İngilizce 
metinlerde yüzünü ve boynunu Fransızca parfüm anlamına gelen eau de toilette ile 
temizledi denirken Türkçe çeviride çevirmen bu isim tamlamasını kelimesi kelimesine 
tuvalet suyu olarak aktarmıştır. Ortaya “yüzünü tuvaletten akan su ile temizledi” 
şeklinde farklı anlama gelen bir cümle çıkmıştır ve anlam kaybı yaşanmıştır: 

RM (s. 79): В комнате тяжело пахло ориганом (...) натер лицо и шею 
туалетной водой, душистой до тошноты (…)  

İÇ (s. 66 ):  The room reeked of Origan perfume and sweat (…) smeared his 
face and neck with sickly sweet toilet water (…)  

TÇ (s. 84):  Oda buram buram parfüm ve ter kokuyor (…)yüzünü ve boynunu 
tuvaletten akan suyla temizledi (…)  

SONUÇ 

Yazın çevirisi karşılaştırmalarında amaç, yanlış çözümleme taraması yapmak 
değil, kaynak eserin konumuna ve yarattığı etkiye göre çevirmeni kendi kültürü, yazın 
geleneği ve beğenisi çerçevesinde yönlendiren unsurları karşılaştırmalı ve düzenli bir 
çözümlemeyle sunmaktır. Bir çevirmenin hem kaynak hem de erek dile ve kültüre 
hakimiyeti çeviri kayıplarını en aza indirgese de alınan çevirmen kararları çeviriyi 
olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  Söz konusu, ikinci bir dilden çeviri ise 
kayıpların artma riski çok daha fazladır. Dünya çapında bir yazar ve çevirmen olan 
Nabokov’un ilk romanı Maşenka’nın dilimize kazandırılması Türk yazınına ve 
okuruna büyük bir katkıdır. Romanı dilimize aktaran Birkan, çevirmen kararları 
çerçevesinde yalın ve basit bir Türkçe kullanmış, Türk dilinin zenginliği sayesinde 
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metni akıcı kılmıştır. Ancak, yazınsal çeviride hem kaynak hem de erek dile ve kültüre 
hakimiyet ve seçicilik, varış bağlamında yeni ufuklar açması ve dil bilincini 
uyandırması bakımdan büyük önem taşır. Çalışmanın konusu olan “Maşenka” adlı 
romanın Rusçadan İngilizceye çevirisi, Nabakov’un da bizzat müdahalesi ile kaynak 
metne yakın çevrilmiş ve yeterli kabul edilmiştir. İngilizceden Türkçeye yapılan çeviri 
ise kaynak metne uzak olması dolayısıyla kabul edilebilir olarak görülmüştür. Türkçe 
metnin İngilizce olan ikinci bir dilden çevrilmiş olması nedeni ile bir takım kayıpların 
yaşanması, doğal bir süreç olarak kabul edilebilir.  
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ÖZET 

Çeviribilim doğası gereği farklı disiplinlerle ilişki içinde olmak durumundadır. 
Kuramsal, kavramsal ve düşünsel yanını felsefeyle ilişkisinde, dilsel ve anlamsal 
yanını dilbilim ve hermeneutikle ilişkisinde, sosyal ve kültürel yanını ise sosyoloji ve 
kültürbilimle ilişkisinde bulan çeviribilim, özellikle son yıllarda kendi sınırlarını 
aşmayı başarmıştır. Çeviri disiplininin böyle bir disiplinlerarası gelişimi, çevirinin 
toplumsal rolü için sürpriz olmayıp, çevirinin toplumsal sistemlerin işleyişindeki 
iletişim rolünün sonucudur. Çeviriyi ve çevirinin amacını dilsel dönüştürme ve metin 
üretmeyle sınırlı gören, çevirmenin amacını ise çeviri sürecinin dar görev sürecine 
sıkıştıran bakış açılarının, çevirinin tüm toplumsal sistemi dönüştüren doğasını 
açıklama çabası, çeviribilimi çıkmaza sokmaktadır. Çeviribilim, sosyoloji ve 
kültürbilim alanında yapılan çalışmaların etkisiyle kendi kısır döngüsünü kırmaya 
çalışırken, diğer yandan kuramsal yapısını yeniden sorgulamalıdır. Çevirinin kuramsal 
sorgulaması, çevirinin ana kavramlarının yeniden yorumlanmasıyla olabilir. Modern 
çeviribilimin başlangıcından itibaren belirleyici kavram olan “amaç” kavramının 
yeniden ele alınması ve kavram kökenlerinin yorumlanmasıyla, çeviri kuramının 
yapısında ve çevirinin toplumsal rolünde önemli bir değişiklik meydana gelebilir. 
Çeviri paradigmasının yeniden yapılanması, eski paradigma kavramlarının farklı bakış 
açılarıyla ele alınmasıyla mümkün olabilir. Çeviribilim alanında 80’li yıllarda yaşanan 
paradigma değişiminin öncü kuramlarından biri olan H. Vermmer ve K.Reiss’ın 
Skopos Kuramının erek odaklılığı öncelemesi bakımından ‘amaç’ kavramını merkeze 
alması ve Eski Yunancada amaç anlamına gelen Skopos sözcüğünün kurama ad 
olması tesadüfi değildir. Çevirinin amacı olarak terminolojik bağlamda Skopos 
sözcüğüne yer veren kuramcılar, çevirmen eylemi açısından amacın terminolojik 
karşılığını ihmal etmişlerdir. Bu çalışmada çevirinin amacı bağlamında ‘Skopos’ ve 
çevirmen eylemi bağlamında ‘Telos’ kavramları incelenecek ve bu kavramların çeviri 
süreci için anlamı yeniden inşa edilecektir 

AnahtarKelimeler:SkoposKuramı, Skopos, Telos, Amaç, Erek 

THE MULTITUDE OF PURPOSES IN TRANSLATION STUDIES; SKOPOS AND 
TELOS 

ABSTRACT 

Translation Studies, by its nature, is in relation with different disciplines. Translation Studies 
which discovers its theoretical, conceptual and ideational aspect in its relation with the 
philosophy; its linguistic and semantic aspect in philology and hermeneutics; its social and 
cultural aspect through its relation in cultural science, has accomplished to exceed its limits 
especially in recent years. This kind of interdisciplinary development of translation studies as a 
discipline is not a surprise in terms of the social role of the translation; it is the consequence of 
translation’s communication role in the operation of social systems. The effort of the 
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viewpoints, which consider translation and the purpose of translations as being limited to 
linguistic conversion and text production, and which confine the purpose of translation to the 
restricted task process of translation process, to explain the nature of translation which 
transforms the entire social system, brings translation studies to a deadlock. While translation 
studies, in one sense, tries to break its vicious cycle with the impulse of the studies carried out 
in sociology and cultural studies, it should question as well its theoretical nature again. 
Translation can be questioned theoretically through reinterpretation of the main concepts of 
translation. Through readdressing the concept of “purpose”, which has been a decisive concept 
since the beginning of modern translation studies, and interpreting the origins of the concept, a 
significant change may occur in the structure of translation theory and in the social role of 
translation. Reconstruction of translation paradigm can be possible through discussing old 
concepts of paradigm with different standpoints. It is not accidental for the Skopos Theory of 
H. Vermeer and K. Reiss, which is one of the pioneering theories of paradigm change 
experienced during the years of 80s, to get the concept of “purpose” to centre in terms of the 
prominence of target-orientation, and the fact that the term of Skopos, which means purpose in 
Ancient Greek, becomes the name for the theory. Theorists, who allow for the word of Skopos 
for the purpose of the translation in terminological context, have ignored terminological 
equivalent of the purpose with regard to the action of translation. In this paper the concept of 
“Skopos” and the concept of “Telos” will be examined in the context of translation’s purpose 
and translator’s action and the meaning of these concepts for translation process will be 
reconstructed. 

Keywords: Skopos Theory, Skopos, Telos, Purpose, Target 

GİRİŞ 

Bir olgu olarak çevirinin varlığı insanlık tarihinin başlangıcı ile başlamıştır ve 
hala daha toplumların ve kültürlerin birbiriyle iletişime geçmesini sağlayan tek 
iletişim olgusu olarak varlığını sürdürmektedir. Zaman içerisinde bir etkinlik olarak 
görülmeye başlanan çeviriye yaklaşımlar da tarihi boyunca sadık ve serbest çeviri 
anlayışı ile sınırlı kalmıştır. Özellikle 1970’lerde çevirinin bir bilim dalı olup olmadığı 
yönünde sorgulamaların başlamasıyla çeviri, kendi bağımsızlığını ilan etme yolunda 
kuramların geliştirilmeye başlandığı bir disiplin olagelmiştir. 

Çevirinin özerkliğini beraberinde getiren kuramlar ile daha önce kuralcı 
yaklaşımla ilerleyen çeviriye bakış açısı da değişmiş ve çeviride farklı olguların 
öncelendiği yeni yaklaşımlar, çeviriye bir bilim dalı olma yönünde katkı sağlamıştır. 
Bu kuramların en önemlisi, belki de çeviriye yönelik bakış açısını değiştiren ilk kuram 
H.Vermeer’inSkopos Kuramıdır. 

1. SKOPOS KURAMI 

Skopos Kuramı Vermeer’in 1978 yılında LebendeSprachen dergisinde  giriş 
niteliğinde kalemealdığı, 1983 yılında AufsaetzezurTranslationstheorie adlı derleme 
kitabında yapılandırdığı ve 1984 yılında K.Reiss ile birlikte yayınladığı 
GrundlegungeinerallgemeinenTranslationstheorie adlı eserde geliştirdiği bir kuramdır 
ve kuram amacı öncelediğinden ötürü kuramcı tarafından Yunanca amaç anlamına 
gelen Skopos olarak adlandırılmıştır.  
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Çevirinin amacı tarafından belirlendiğini vurgulayan bu kuram, çeviriyi, 
amcanın bir işlevi olarak görmektedir. Çeviriyi, eylemin özel biri türü olarak gören 
Vermeer, çevirinin amacına ulaşmasını, eylemin amacı tarafından belirlenmesi ile 
mümkün olacağını söyler. Bu bağlamda eylemlerin amacının eylemin türünden daha 
öncelikli olması, etkileşimin amacı tarafından belirlenmesi ve etkileşimin amacının bir 
işlevi olması dolayısıyla çeviri için ana kural olarak SkoposKuralı’nı belirler ve bu 
kurala göre çevirinin birincil parametesi çevirinin amacıdır (Vermeer, 1978:100).  

Trl. = f(Sk)  

Çeviri= İşlev(Skopos) 

Çevirinin, amacının bir işlevi olması, çevirinin bir eylem olmasından ötürüdür 
ve her eylem bir amaca ulaşmayı öngerektirir. Eylemlerin amaçlı olması, çeviri 
eyleminin de bir amaç doğrultusunda gerçekleştiğinin bir izahıdır. Çeviri eyleminde 
baskın unsur olarak amacı gören kuramcılar, Ziel, Zweck ve Funktion sözcüklerini 
Skopos’la eş anlamlı olarak kullanmaktadır (Reiss/Vermeer, 1984:96).  

Skopos = Zweck, Ziel 

1984 yılına Skopos Kuramını geliştirdiği eserinde Zweck, Ziel, Funktion ve 
Skopos’u eş anlamlı olarak kullanan Reiss/Vermeer, Ziel kavramını kavram 
karmaşasını engellemek amacıyla üst kavram olarak kullanır ve çevirinin amaçlanan 
hedefinin Skopos olduğunu belirtirler. Vermeer Yunanca hedef, amaç, maksat, kasıt 
anlamına gelen skopos ile çevirinin erek kültürde hedeflenen amaca ve hedeflenen 
alıcıya ulaşmayı savunan işlevsel yaklaşımı temsil ettiği görüşündedir (Vermeer, 
2008:3). Kuram amaç (Skopos) adını taşımasına rağmen Skopos kuramında söz 
konusu olan işleve yönelik bir amaçtır, yani çevirinin Skoposu, işleve yönelik bir 
Skopostur (Tosun, 2002: 131, 165). 

Amacının (skopos) bir işlevi olarak gördükleri çeviriyi, bir kaynak kültür ve 
dildeki bilgi sunumu üzerinden erek kültür ve erek dildeki bir bilgi sunumu olarak 
tanımlayan Reiss/Vermeer’e göre çevirmen çeviride, kaynak metin üzerinden kendi 
tarafından bilgi sunumu olarak anlaşılan bir bilgiyi sunar (Reiss/Vermeer, 1984:76). 

Çeviri= Erek dil ve kültürdeki bilgi sunumu (kaynak dil ve kültürdeki bilgi 
sunumu) 

İlk olarak Vermeer tarafından temellendirilen ve daha sonra K.Reiss ile 1984 
yılındaki eserde genişletilen Skopos Kuramının çeviride en önemli ilke olarak 
iletişimin amacını benimsemesi ve bu amacın erek kültüre yönelik olması, çeviride 
yaşanan paradigma değişiminde öncü kuramlardan biri olmasına neden olmuştur. 
Kuram o güne kadar çeviride baskın olan kaynak metne sadakat ilkesini temelden 
sarsmış ve önceliğin erek kültür ve erek alıcı olduğunu ve bundan ötürü çevirilerin bir 
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amaç doğrultusunda yapıldığını belirtmiştir. Kısacası yeni paradigma ile çeviri 
sürecinde kaynak ve erek metin arasında dilsel eşdeğerlik aşılmış ve kaynak metnin 
kendi kültür dizgesinde gösterdiği işlevin benzerinin erek kültürde gösterilmesi 
öncelenmiştir (Tosun, 2003).  

2. AMAÇ VE EREK SÖZCÜKLERİ 

Çeviribilimde gerek çeviriden gerekse de kuramlardan bahsederken hem amaç 
hem erek sözcüğünün kullanılması Türkçede çeviribilim hakkında konuşurken bir 
kavram karmaşasına neden olmaktadır. Türkçede birbirinin yerine kullanılan bu iki 
sözcük özellikle Skopos kuramında aynı anda kullanılmaktadır ve bu kuram söz 
konusu olduğunda sözcüklerin ayırt edilmesi gerekmektedir.  

Erek sözcüğü aslında öz Türkçe bir sözcüktür. 1932 yılındaki dil devrimi 
sonucunda dilimizin Arapça, Farsça ve Fransızca gibi yabancı sözcüklerden 
arındırılması yönünde yapılan çalışmalar sonucunda 1935 yılında Türkçe sözcük 
dağarcığına girmiş bir sözcüktür (Gülensoy, 2007:336; Nişanyan, 2003:117).  Farsça 
amaç, Arapça hedef, gaye, gibi sözcüklere karşılık gelen erek sözcüğü TDK’nin 
Güncel Türkçe Sözlüğünde gerçekleştirilmek üzere tasarlanan ve erişmek istenilen şey 
şeklinde tanımlanmaktadır. Farsça bir sözcük olan amaç sözcüğü ise yine TDK’nin 
Güncel Türkçe Sözlüğünde Ulaşmak istenilen sonuç, maksat şeklinde tanımlanmakta 
ve etimolojik bakımdan ok hedefi, nişangah anlamında gelmektedir.  

Çevirinin hem bir amacının olması hem de erişmek istediği bir hedefinin olması 
çeviribilimde amaç ve erek sözcükleri ile karşılanmaktadır. Erek sözcüğü Almanca 
Ziel, İngilizce target ve Yunanca Skopos sözcüğüne karşılık gelmektedir ve bu 
sözcüklerin anlamsal bakımdan sonucu öncelediği ve sonuç odaklı olduğunu söylemek 
mümkündür, yani bir eylem ile varılmak istenen sona, bir hedefe işaret etmektedirler. 
Amaç sözcüğü ise Almanca Zweck, İngilizce purpose ve Yunanca Telos sözcüğü ile 
karşılanmaktadır ve bu kavramlar sonuca ulaşmak için süreç içeresinde eylenen 
eylemi ifade etmeleri bakımından süreç odaklıdır. Kısacası bu sözcükleri için, elde 
edilmek istenene ulaşmada gösterilen eylemsel etkinliğe vurgu yaptıklarını söylemek 
mümkündür. 

3. SKOPOS VE TELOS SÖZCÜKLERİ 

Erek ve amaç sözcüklerine karşılık gelen skopos ve telos sözcüklerinin 
çeviribilimde ele alınmalarına ile ilgili en geniş bilgiye Andrew Chesterman ve Mona 
Baker’da rastlanmaktadır.  Aslında Chesterman’ınSkopos kuramı ile ilgili olarak 
Vermeer’e getirdiği eleştiri tam da bu iki kavram ile alakalıdır. 
ChestermanVermeer’inSkopos kuramında çevirinin amaçlanmış olan etkisini ifade 
etmek için skopos terimini yerinde kullandığını, fakat bunu yaparken çevirmenin 
amacı bağlamında bir terminolojik eksikliğe sebebiyet verdiğini düşünür. Çeviri 
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metnin işlevi için Skopos sözcüğüne yer veren Vermeer, çevirmenin eylemini ifade 
etme konusunda kuramında herhangi bir terime özel olarak yer vermemiştir. 
Çevirmenin amacı bağlamında çeviri süreci için yunanca telos sözcüğünü öneren 
Chesterman, sözlüğün anlamsal karşılığına bakıldığında doğru bir kavrama yer 
vermektedir.  

Kavramların çıkış noktası olarak felsefeye dönüp baktığımızda skopos nişan 
alınan, hedeflenen şey olması bakımından hedef tahtası, nişangah (Alpers-Gölz, 
Roswitha, 1976; 3) anlamına gelmektedir ve çevirinin amaçlanmış olan etkisini izah 
etmek bağlamda sonuca gönderme yapar ve Vermeer sözcüğü anlamsal bakımdan 
yerinde kullanmıştır. Çeviri eylemini gerçekleştiren çevirmen öznesi için uygun 
görülen telos kavramının karşılığı ise felsefe de eylemin amacı şeklinde 
tanımlanmaktadır (Liddell ve Scott, 1996:1772-1774) ve bu bağlamda çevirmenin 
eyleminin amacını betimlemede kullanılmak üzerine Chesterman tarafından telos 
kavramının önerilmesi yerindedir. 

Chesterman’ınVermeer’e itirazı çok da haksız değildir. Çeviride sürecin ve 
sonucun aynı terimle karşılanması aslında çok da mümkün görünmemektedir, çünkü 
süreç bir eyleyene ve sonuç bitmiş bir eyleme işaret etmektedir. Dolayısıyla çeviri 
süreci ile ilgili olarak Skopos kavramının dışında bir kavrama ihtiyaç duyulmaktadır. 
Çevirinin amacı bir hedefe ulaşmaktır, bu hedef çeviribilm terminolojisinde Skopos 
sözcüğü ile karşılanmaktadır, bu hedefe ulaşmada icra edilen eylemin amacının ihmal 
edilmiş olması, Chesterman’ın (2009:17) çeviribilim terminolojisinde bu amacın Telos 
sözcüğü ile karşılanması talebini meşrulaştırmaktadır. Chesterman’a göre çevirmenin 
telosu bir anlamda çevirmenlerin neden bu alanda çalıştıklarının ve  neden söz konusu 
bir metni çevirdiklerinin sebeplerini de içermektedir. 

Chesterman gibi Mona Baker’da, telos kavramının çevirmenler için 
kullanılması gerektiğini belirtir. Baker’e göre telosun, çevirmenlik mesleğinin etik 
tanımlamasında kullanılması mümkündür ve bu yaklaşımın yerleşik olması için bir 
anlatısının oluşturulması gerekmektedir (Baker M., Chesterman A, 2008: 31). 

Skopos kuramında, metin yerine çevirmen öznesinin araçların önüne geçmesi, 
çeviride salt dilsel bir aktarımdan ziyade, öznenin amaçlı, işlevsel ve kültürel 
aktarımını öne çıkmaktadır. Bu bakımdan Skopos kuramı  çevirmen eylemini ve 
çevirmenin amacını kuram düzlemine taşıyan bir kuramdır (Tosun, 2002:167).  

Skopos ve telos kavramları aslında felsefe tarihinde çoğu zaman birbirlerinin 
yerine kullanılmıştır, her iki sözcük arasında çok az bir fark olsa da, asıl ayrıma Stoa 
felsefesinde rastlanmaktadır. Stoacılara göre skopos yakın amaç, telos ise uzak amaç 
anlamına gelmektedir. kavramların kullanımını Stoa felsefesi bağlamında 
örneklendirmek gerekirse; Tıp alanındaki bir doktorun görevi, tıp becerisini en iyi 
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şekilde ortaya koymaktır, doktorun amacı ise hastasını kurtarmaktır. Fakat hastanın 
ölmesi durumunda bu, doktorun iyi bir doktor olmadığı veya hastasını iyileştirme 
konusunda tıp becerilerini iyi uygulamadığı anlamına gelmez. Doktorun Skopos’u 
burada hastayı sağlığına kavuşturmak, doktorun Telos’u ise tıp bilimini en iyi şekilde 
uygulamak yönündedir. Görüldüğü üzere Stoa felsefesinde telos daha genel bir amaca 
skopos ise daha yakın bir amaca işaret etmektedir (Wright, 2014: 243-244). Metin 
metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin 
metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin metin 
metin metin metin metin metin. 

SONUÇ 

Skopos Kuramı amacı öncelemesi ve erek odaklı olması bakımından 
çeviribilimde öncü olan bir kuramdır.  Ve bu karamla birlikte Çeviribilim literatürüne 
yerleşen erek odaklılık terimi bir anlamda o güne kadar çeviride geçerli olan normatif 
yaklaşımın baskın bir terimi olan kaynak odaklılığa karşın öne çıkmış bir terimdir.  
Skopos kuramında amaç ve erekten bahsedilmesi, yani her çevirinin bir işlevi ve her 
çevirmenin de bir amacından bahsedilmesi, bir amaçlar çokluğuna işaret etmektedir ve 
bu bağlamda kavramların felsefi sorgulamasından da yola çıkarak çeviri metnin işlevi 
için, bir nesneye gönderme yapması bakımından skopos, çevirmenin amacını ifade 
etmek için ise bir özneye gönderme yapması bakımından telos terimlerinin 
kullanılması yerindedir. Çünkü amaç özneye ilişkindir ve amaçlı bir eylemde bulunan 
özne, bir ereğe, yani bir hedefe ulaşır. Kısacası çeivirbilimde erek ve amaç 
denildiğinde amaç özneye, erek ise nesneye işaret etmektedir. 
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ÖZET 

I. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle, Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından 1795 yılında işgal 
edilip bölünen Polonya’da yüz yirmi üç yıl süren esaret yıllarının sonuna gelinmiştir. Kısa bir 
tarih aralığını içermesine rağmen, 1918-1939 yıllarınıkapsayan süreç politik, tarihi ve sanatsal 
olaylarla doludur. Bu dönemde ortaya çıkan Skamander adlı şiir grubunu oluşturan genç 
edebiyatçılar, romantizm döneminden itibarensüregelen, sanatçıların omuzlarında taşıdıkları 
ağır yüklerden kurtulmak istemişlerdir. Yurtseverlik, savaş, özgürlük gibi kavramların 
ağırlığını taşıyan yapıtlar bu dönemde biçim, içerik ve dil olarak basitleşmiştir. Geçici 
deneyimlerinfelsefi yansımalardan daha önemli olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, yeni 
sözcük üretme eğilimi, argo, mizah, ironi, satir ve gülmecenin kullanılması Skamanderler’in 
yapıtlarının belirgin özelliklerini oluşturmaktadır. Bu grubun kurucularından biri olan Julian 
Tuwim, yapılarında ortaya koyduğu yeniliklerle sanatsal skandallar yaratmıştır. Polonya’da 
sıra dışı şiirleriyle Tuwim’in adı duyulurken, Türkiye’de de benzer bir ses kendini var 
etmekteydi. İlk şiirini yayımladığı 1936 yılından öldüğü 1950 yılına kadar Orhan Veli Kanık 
yaşadığı dönemin klasik ve geleneksel şiir anlayışını sarsarak, çok zengin ve çeşitli şiirleriyle 
adını Türk edebiyatına yazdırmıştır. Sıradan insanı ve sokağın dilini şiire taşıyan bu iki şair, 
yaşamları ve sanata bakış açılarıyla benzerlikler göstermektedir. Bu çalışmada bu iki sanatçının 
şiirleri örneklendirilerek benzerlikleri ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler:Skamander, Garip Hareketi, Şiirsel Yenilik, İroni, Günlük Dil 

WITH THE SMILIARITES TWO EXTRAORDINARY POETS: JULIAN 
TUWIM AND ORHAN VELİ KANIK 

ABSTRACT 

After the end of the First World War, the 123 years of captivity comes to an end in Poland 
which was invaded and divided by Russia, Prussia and Austria in 1795. Although the range is 
so narrow, the period between the years 1918-1939 is full of political, historical and artistic 
incidents. The Skamander poetry group that appeared in this period attempts to unburden 
themselves from the artistic troubles that have come all the way from the romantic period. The 
artistic works which have born the severity of themes like patriotism, war and freedom acquire 
a simpler structure and nature both linguistically and content-wise in this period. Transitory 
experiences are seen as having more significance than philosophical reflection. In addition to 
that, tendency to the coinage of new words and the use of slang, humour, irony, satire and 
comedy form the background of the major works of the Skamanders. Julian Tuwim, one of the 
founders of this circle, leads to artistic scandals with the innovations he proposed in his works. 
While Tuwin’s name appears everywhere with his marginal poems in Poland, a similar voice 
comes into prominence in Turkey. From 1936, the year he published his first poem, and 1950, 
the year of his death, Orhan Veli Kanık makes his mark in Turkish literature with his rich and 
various poems in which he shatters the classical and traditional understanding of poetry of his 
time. These two poets, who bring the ordinary individual and the language of the streets into 
poetry, bear similarities in their life stories and the way that they perceive art. This study, in 
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this respect, aims to explain these similarities by specifying examples from the works of both 
poets. 

Keywords: Skamander, Garip Movement, Poetic İnnovation, Irony, Vernacular Language 

Türk edebiyatı Cumhuriyet döneminin çok sesli edebiyat sahnesinde Nazım 
Hikmet Ran’ın öncülüğünü yaptığı serbest nazımcı toplumcular grubuaruz ve hece 
ölçüsü gibi geleneksel kalıpları yıkan ve toplumu harekete geçiren şiirleriyle dönemin 
en çarpıcı edebi eğilimini oluşturur. Ancak, 1936 yılında Varlık dergisinin 
sayfalarında üç arkadaşın, Orhan Veli Kanık (1914-1950), Oktay Rıfat (1914-1988) ve 
Melih Cevdet Anday’ın (1915-2002) ortaya koyduğu, her türlü şairanelikten ve 
ideolojiden uzak, ölçüsüz ve uyaksız, gerçeküstücü ve Dadacı izler taşıyan şiirleri 
yayımlanmaya başladığında, dönemin edebiyat anlayışı da değişmek üzeredir. 1941 
yılında imzasız bir biçimde yayımlansa da, aslında Orhan Veli’nin kaleme aldığı, şiir 
biçemlerine yönelik eleştirilere bir yanıt niteliğinde, aynı zamanda bir manifesto 
olarak da kabul edilebilecek, dergilerde yayımlanan şiirlerini topladıkları Garip 
başlıklı kitabın ‘Önsöz’ü ortaya çıkar.  

Şiire ilişkin düşüncelerin yer aldığı bu “Önsöz”de öne çıkan en belirgin 
yeniliklerin başında şairlerin ölçü ve uyağa karşı duruşları yer almaktadır. Ayrıca, 
şiirin dilini günlük dille buluşturma, dolayısıyla içeriğe de günlük hayatın kapılarını 
açma, her türlü söz sanatını, geleneği ve anlamsal kalıpları şiirden kovma, önemli 
başlıkları oluşturur.  

Garip hareketinin yaratıcıları Orhan Veli, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet 
olmasına rağmen, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet’in sonraları şiir biçimlerini farklı bir 
çizgiye taşımaları nedeniyle, üç şairin birlikteliği bozulur. Orhan Veli, kitabına Garip 
İçin başlıklı ikinci bir önsöz ekler. Bu bağlamda da Garip hareketi sadece Orhan 
Veli’nin adına bağlanır. (Özkırımlı 1981: 429) 

Garip’le birlikte yaşamın içindeki her parçayı korkusuzca şiirine dâhil edebilen 
şairin başkahramanı sıradan adamdır.  Oysa Türk edebiyatında estetiğe ve biçime 
önem veren klasik şiirin kahramanları idealize edilmiş tipler olarak ortaya çıkarken; 
halkçıların yapıtlarında toplumun sorunlarını ele alan ve politik yönü güçlü bir odak 
figür haline gelmişlerdir. Buna karşın Orhan Veli’nin sokağın diliyle yarattığı,  
gücünü mizahtan ve ironiden alan şiirlerinde başkahramanı sıradan dertleriyle uğraşır.  

Türkiye’de sıra dışı şiirleriyle Orhan Veli’nin adı duyulurken, Polonya’da da 
birbirine yakın dönemlerde benzer bir ses yankılanmaktadır.  1894-1953 yılları arası 
yaşamış Julian Tuwim genç bir şair olarak,Polonya edebiyatında 1918-1939 yılları 
arasını kapsayanİki Savaş Arası Dönem’de etkinlik göstermeye ve yeni şiir biçimiyle 
Polonya edebiyatında adını duyurmaya başlamıştır.  
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Modernizm geleneğinden gelen ustaların şiir etkinliklerini sürdürdükleri 1918 
yılında Varşova’da bazı sesler duyulmaya başlamıştır. Bu sesler, Varşova’nın edebiyat 
kafesi Pod Pikadorem’de şiirlerini okuyan, Pro Arte et Studio adlı dergide periyodik 
olarak yayım yapan genç sanatçılara aittir; Ocak 1920’de ise kendi görüşlerini 
tartıştıkları Skamander dergisini çıkartırlar.(Miłosz 1996:443) Şair grubunun adı 
olarak da anılacak olan dergi, adını Stanisław Wyspianski’nin Akropolis adlı 
dramasında geçen“(…)Işıldayan Skamander Vistül’de dalgalarıyla parladığında…” 
cümlesinden alır.(Piechota 2006:710) 

1918-1939 yılları arası etkinlik gösteren Skamanderşiir grubunu oluşturan genç 
şairlerin amacı öncelikle, şiiri üzerindeki ağırlıklardan kurtarmaktır. Bu ağırlıklarla 
kastedilen Polonya edebiyatında uzun yıllar baskın bir biçimde devam eden 
yurtseverlik temasıdır. Bilindiği gibi Polonya 1795 yılında Rusya, Prusya ve 
Avusturya tarafından bölünmüş ve yüz yirmi üç yıl boyunca Avrupa siyasi 
haritasından silinmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Wilson İlkelerine göre II. 
Cumhuriyetini kurarak özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu uzun tutsaklık yıllarında 
sanatçılar, ulusal sorunlara dokunan yapıtlarıyla adeta özgürlük savaşçıları gibi 
hareket ederek topluma yön vermişlerdir. Örneğin, romantizm döneminin büyük 
isimlerinden Adam Mickiewicz yapıtlarıyla birçok ayaklanmaya önderlik etmiş, hapse 
atılmış, sürgüne gönderilmiş ve hatta bir Polonya Lejyonu kurmak için geldiği 
İstanbul’da koleradan ölmüştür. Ancak, özgürlüğün kazanıldığı 1918 yılıyla birlikte 
yapıtlardan tutsaklık izleri silinir artık. Bu bağlamda, Antoni Słonimski’nin Czarna 
Wiosna(Kara Bahar) başlıklı şiirinde “Yurdum kurtuldu prangalardan/ Atıyorum 
Konrad’ın77 pelerinini omuzlarımdan” dizeleri yeni sanat anlayışını işaret etmektedir.  

En önemli isimlerinden birinin Julian Tuwim’in olduğu grup, Skamander 
dergisinin ilk sayısının önsözünde sanat anlayışlarını tıpkı Orhan Veli gibi açıklar. 
Bugünü yüceltme, günlük dili kullanarak sıradan yaşamı şiire konu etme, geçici 
deneyimleri, felsefi yansımalardan daha önemli bulma bu önsözün en önemli 
başlıklarındandır. 

İki şairin benzerliklerinin çıkış noktasını oluşturan unsur büyük ölçüde, iki genç 
cumhuriyetin çocukları olmalarıdır. Polonya, II. Cumhuriyet dönemiyle birlikte 
dinamik yeni bir düzen oluşturmuştur. Bilindiği gibi, Kurtuluş Savaşı’nın ardından 
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. 
Kuşkusuz ki, uzun yıllar süren karanlık bir dönemin ardından gelen özgürlük hem 
Polonya’da hem de Türkiye’de, sosyal yaşamın her alanında olduğu gibi edebiyatta da 

77 Konrad ismi Polonya edebiyatındasimgesel bir anlama sahiptir. Ruhani önder olarak kabul edilen Adam 
Mickiewicz’in Dziady (Atalar) ve Konrad Wallenrod gibi dramalarında, yurdunu işgalden tek başına kurtarmaya 
çalışan efsanevi başkahramanının adı Konrad’dır. Ayrıca, modernizm döneminin önemli ismi Stanisław 
Wyspiański’nin ünlü draması Wyzwolenie’de (Kurtuluş) okurun karşısına çıkan başkahraman yine Konrad’dır. 
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bir coşku dalgasına neden olmuştur. İşte böyle bir ortamda Tuwim ve Kanık ilk 
gençlik yıllarında ortaya koydukları farklı yönelimlerle şiire yeni bir soluk 
getirmişlerdir.  Ancak, ilerleyen yıllarda iki ülkede de yaşanan siyasi çalkantılar, 
ekonomik krizler ve tüm dünyada etki yaratan II. Dünya Savaşı’nın yansımaları 
nedeniylebu şairlerin, karakterlerindeki uçarılıkların durulmasının yanı sıra, 
yaratıcılıklarında da bir olgunluk dönemi başlamıştır.  

Öyle ki, Orhan Veli Garip’in 1945 yılındaki ikinci basımına eklediği önsözde 
şiirinin içeriksel ve biçimsel bağlamdaki değişimine ilişkin eleştirilere yönelik şu 
yorumu yapmıştır: “Onları beş sene önce yazmıştım. Beş sene sonra da aynı şeyleri 
söyleyecek olduktan sonra neden yaşadım.”(Onaran 1975:716) 

Orhan Veli’nin biçimsel olarak estetiğe önem vererek, uyağa başvurarak yazdığı 
şiirlerinde lirizm ön plana çıkar. Garip’ten sonra gelen Vazgeçemediğim başlıklı 
kitabında, Garip hareketini oluşturan ilkelerden oldukça farklı yeni şiirleri yer alır. 
Uyak ve ses tekrarları çoğalmış, mizah azalmış, lirizm yoğunlaşmıştır. Şair halk şiiri 
geleneği ve kaynaklarından faydalanmaya başlamıştır. 

1946’da yayımlanan Destan Gibi başlıklışiir kitabında iseGarip’ten çok 
uzaklaşmıştır artık. Nurullah Ataç şairi yıkmaya çabaladığı geleneğe dönmekle suçlar. 
Özellikle İstanbul Türküsü başlıklı şiirinde halk şiiri biçimine yaklaşmakla 
eleştirir.(Çağın 2012:19) Orhan Veli’nin biçemindeki değişikliği geleneğe dönüş 
olarak yorumlayan eleştirilere karşı Bezirci ise şu yorumu yapar: “Orhan Veli 
geleneğe dönmeyi düşünmediği gibi, yolunu da değiştirmez. Onun burada yaptığı, 
halk şiirinden yararlanmadır.”(1972:67) 

Benzer değişimler Julian Tuwim’in sanatında da görülmektedir. Şairin 
yapıtlarındaki dinamizm zamanla azalmaya ve olgunlaşmaya başlar. Şiirlerde dikkati 
ilk çeken dildeki değişimlerdir. Günlük dil kullanımı klasik dil kullanımı yönünde 
evrilir yavaş yavaş. 1929 yılında yayımladığı Rzecz Czarnoleska (Karaorman Ülkesi) 
başlıklışiir kitabı Polonya klasiklerinin olduğu kadar,Horatius ve Puşkin gibi önemli 
klasik isimlerin de izlerini taşımaktadır. 

Gençlik iyimserliği, 1933 yılında yayımlanan Biblia Cygańska (Çingene İncili) 
başlıklı yapıtıyla neredeyse silinmiştir.Tuwim’in,düşünceli bir havaya büründüğü bu 
döneminde, yapıtlarının karakteristik özelliği olan sıradan insanı dar görüşlü bir 
ahmak olarak yorumlaması, çağdaş gerçekliğe yönelik eleştirileri ve toplumsal 
temaları ele alması dikkat çekicidir.  

1936 yılında yazdığı, ancak, hükümeti sert bir biçimde eleştirdiği için sürekli 
sansüre uğrayarak parça parça yayımlanabilen Bal w Operze (Operadaki Balo) başlıklı 
kitabında şairin yirmili yıllardaki iyimserliği artık tamamen yok olmuştur. Hitler 
Almanya’da, Stalin ise Sovyetler Birliği’nde yükselen iki güç olarak dünyadaki politik 
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dengeleri değiştirmek üzeredirler. Ülke içinde ise General Piłsudski’nin yaptığı 
darbeyle demokratik sistem bir yana atılmıştır. Grevler ve ayaklanmalarla, tüm 
Avrupa’da başlayan antisemitizmin güçlenmesiyle iç huzursuzluklar artmaktadır. 
Yaklaşan savaşın yükselmeye başlayan sesi ve ülkede yaşanan gerginlikler Yahudi bir 
Polonyalı olarak Tuwim’in de şiirlerine yansımıştır kuşkusuz. Operadaki Balo bu 
izleri en yoğun halde içeren yapıtıdır. Şiir Yohanna’nın Vahiy Kitabı’ndan alıntılarla 
başlar ve biter. Bu alıntılardünyanın sonu, yani kıyamet günü betimlerinden 
oluşmaktadır. Başlığında yansıttığı gibi, şiir faşist diktatör Pantaktrator onuruna 
operada verilen bir baloyu anlatmaktadır. Balo toplum ve yönetim arasındaki 
uçurumun bir simgesidir. Ancak, konukların arasında yer alan generaller, hayat 
kadınları, dansçılar ve köylülerin yarattığı grotesk görüntüler aslında modern dünyanın 
şeytanlarını da yansıtmaktadır: Askeri güç, baskın ideolojiler, seks ve para. 

Politik bir satir olarak kabul edilebilecek Operadaki Balo sanatçının 1939 
yılında II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden önce yazdığı son önemli yapıtıdır. 
Savaşın başlamasıyla Tuwim önce Fransa’ya, ardından da Amerika’ya göç eder. 
Zaruri bir sürgün yaşamı sürdüğü bu yıllarda, Łódź kentinde geçen çocukluk 
dönemine ilişkin anılarını epik bir dille yansıttığı Kwiaty Polskie (Polonya Çiçekleri) 
başlıklı yapıtını yayımlar. Kitabın yazım aşamasında duygularını kız kardeşine yazdığı 
mektubunda şöyle açıklar: 

“Sevgili Irena, son beş yılda Polonya’da neredeyse hiçbir şey yazmamışken, 
burada aralıksız yazıyor oluşumu nasıl açıklayabilirim? Sanırım Polonya’daki hava 
oldukça dayanılmazdı, sanki bilinçaltıma sızmış ve şiirsel deliklerimi tıkamıştı. 
Buradaysa her şeyden önce, çok sevdiğim Polonya’yı yeniden inşa etmek zorunda 
hissediyorum.”(Ratajczak 1995:115) 

1940 yılında yazmaya başladığı bu yapıtını 1953 yılında tamamlar. Şiirler 
savaştan, faşist ideolojilerden ve baskılardan önceki, adeta pastoral bir görüntüyle 
anımsadığı yurduna duyduğu özlemi içermektedir. Şair savaşın bitmesiyle 1946 
yılında Polonya’ya döner. Ancak, Stalin’in, sanat alanında da sosyalist gerçekçilikle 
kendini gösteren baskıcı rejimi dolayısıyla,öldüğü 1959 yılında kadar Polonya 
Çiçekleri’nin dışında herhangi bir üretimde bulunamaz.  

Julian Tuwim ve Orhan Veli’nin yeni edebi yönelimlere öncülük etmiş iki 
sanatçı olarak yapıtlarında birçok ortak ize rastlamak mümkündür. Bu ortak izlerin 
başında yeni sanat anlayışlarının yansımaları gelmektedir. Bu bağlamda, Tuwim’in Do 
Krytyków (Eleştirmenlere)başlıklı şiiriyle, Orhan Veli’nin Sabaha Kadar başlıklı 
şiirinin yakınlığı dikkat çekicidir. Skamander şiir hareketinin özelliklerine 
Eleştirmenlere şiiri adeta ayna tutar:Mayıs geldiğinde/ Genellikle gezinirim, 
saygıdeğer beyler, /Tramvayın ön bölümünde!/ Baştan aşağı delip geçer kent beni!/ 
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Aklımda neler olur biter:/ Hız, telaş, ateşler, cevherler/ Tepeden tırnağa neşe,/ En 
keyif vereni ise dönüşlerde!/ Dönüşlerde – kesinlikle/ Açarım kollarımı zevkle, 
/Ağaçlar bir ilhamın esintisinde / Baharın kokusuyla delirir, / Patlatır tomurcuklarını 
sevinçle,/ Sokaklarda alarm sesleri/ Mayıs, mayıs diye! / İşte böyle giderim tramvayın 
ön bölümünde/ Saygıdeğer aziz beyler! 

Eleştirmenlere başlığı okuyucuda sanatsal bir tartışma içeren ağır bir konuyla 
karşılaşacağı duygusu uyandırsa da, aslında şiirin bütünü ciddi bir yapıdan oldukça 
uzaktır. Şiirin kendisi “saygıdeğer aziz beylere, eleştirmenlere” verilmiş bir yanıt 
niteliğindedir. Çünkü şiir yazmak için toplumsal ya da sanatsal konulara ya da ağır bir 
dile gerek yoktur. Tramvaya binmek, bahar havasının tadını çıkarmak yani gündelik 
yaşamın içinden ayrıntıları kullanmak şiirin içeriği için uygun seçeneklerdir. Benzer 
durum Orhan Veli’nin Sabaha Kadarbaşlıklı şiirinde gözlenir:Şu şairler sevgililerden 
beter;/Nedir bu adamlardan çektiğim?/Olur mu böyle, bütün bir geceyi /Bir mısranın 
mahremiyetinde geçirmek?/Dinle bakalım, işitebilir misin?/Türküsünü damların, 
bacaların /Yahut da karıncaların buğday taşıdıklarını /Yuvalarına?/Beklemesem 
olmaz mı güneşin doğmasını /Kullanılmış kafiyeleri yollamak için, /Kapıma gelecek 
çöpçülerle, /Deniz kenarına? /Şeytan diyor ki: «Aç pencereyi; /Bağır, bağır, bağır; 
sabaha kadar. (Kanık 2003:52) 

Skamander ve Garip hareketlerinin özelliklerini taşıyan bu iki şiirde de 
öncelikli olarak eleştirilen, geleneksel sanat anlayışıdır. Üstün şiiri ve biçemini 
yaratmanın peşinde sabaha kadar çabalayan geleneksel sanatçıların yaratıcılıklarını 
eleştirir Orhan Veli. Şiirin içeriği için pencereden dışarı bakmak yeterlidir. Bu yaşam 
coşkusu iki şiirin de son bölümlerinde zirveye ulaşır. Orhan Veli içindeki özgürlük 
duygusunu sabaha kadar bağırarak aktarmak isterken, Tuwim’de bu durum Mayıs! 
Mayıs!biçimindeki haykırışlara dönüşmüştür. 

Sıradan olayların yanı sıra sıradan insanın, sıradan dertlerinin şiire girmesi de 
dönemin geleneksel şiir çevrelerinde skandal yaratmıştır. Bu bağlamda Orhan Veli’nin 
Kitabe-i Seng-i Mezar başlıklı şiirinin başkahramanı Süleyman Efendi için yazdıkları 
anlamlıdır:Hiçbir şeyden çekmedi dünyada /Nasırdan çektiği kadar; /Hattâ çirkin 
yaratıldığından bile /O kadar müteessir değildi; /Kundurası vurmadığı zamanlarda 
/Anmazdı ama Allahın adını, /Günahkâr da sayılmazdı. /Yazık oldu Süleyman 
Efendi'ye (Kanık 2003:45) 

Mezar taşı kitabesi anlamına gelen kitabe-i seng-i mezar, ölen devlet adamlarına 
veya kahramanlıkta bulunan şehit askerlerin mezar taşlarına, onların yaptıkları 
işlerdeki başarılarını ve kahramanlıklarını anlatmak, övmek amacıyla yazılan 
yapıtlardır. Bu noktada Orhan Veli’nin ironik bir başlık seçtiği oldukça açıktır. Çünkü 
şiirde ele alınan Süleyman Efendi nasırdan başka hiçbir şeyden çekmeyen, oldukça 
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sıradan bir karakterdir. Bunun yanı sıra, yapıtta kullanılan nasır ve kundura gibi 
sözcüklerle, Kanık hem divan hem de halk şiirinde egemen olan romantizm anlayışına 
da bir karşı duruş sergilemektedir.  

Süleyman Efendi’nin nasırından çektiğini Tuwim’in Garbus (Kambur) şiirinin 
başkahramanı da kamburundan çekmiştir:Kravatlar güzel ama /onlardan bana ne bu 
kambur varken sırtımda?/(…)Gökkuşağından kopmuş olsa bile /Hatta olsa da 
papağanların renginde /Kimse, "ne güzel bir kravat!" demezdi de /Aksine "ne korkunç 
bir kambur!" herkesin dilinde . 

Tuwim Polonya edebiyatında yıllardır süregelen bir geleneği bozmuş, sıradan 
insanın çirkinliğini şiire konu ederek, döneminin en önemli yeniliklerinden birini 
gözler önüne sermiştir. 

Yaşamaya karşı besledikleri tutkulu heyecanı yansıtan yenilikçi şiirlerinin 
yanında, iki şairin de çocuk şiirineözel bir ilgi duyduklarını ifade etmek gerekir. 
Tuwim’in çocuklar için yazdığı ve bazılarında tekerleme özellikleri gözlenen şiirleri 
dikkat çekicidir. Orhan Veli La Fontaine’den yaptığı çevirileriyle birçok fablı 
Türkçe’ye kazandırmanın yanı sıra, anlatımındaki masalsılık ve çocuksuluktan 
faydalanmak için tekerlemeleri sıklıkla kullanmıştır. Gözlerim başlıklı şiirinde: 
“Gözlerim, Gözlerim nerde? /Şeytan aldı götürdü; Satamadan getirdi. / Gözlerim, 
Gözlerim nerde?”(Kanık 2003:41) dizeleriyle tekerleme söz dizisi kullanır. Tuwim ise 
Kotek (Kedicik) başlıklışiirinde kullandığı masalsı anlatım ve tekerlemeyi çağrıştıran 
ses tekrarlarıyla benzer bir biçem oluşturur: Mırıldıyor kedicik: miyav /neyin var küçük 
mırnav /vardı diyor bir tas sütüm /şimdi bomboş içi/isterim yenisini(…)78 

Şu noktayı da eklemek gerekir ki, her iki şair de çocuk şiirlerini toplumsal 
gelişmelerden kopuk yaratmamıştır. Örneğin, Tuwim’in Bambo başlıklı şiirinde zenci 
bir çocuğun öyküsü anlatılmaktadır. 1920’li yıllarda diğer Avrupa ülkelerinde olduğu 
gibi, Polonya’da da zenci bir çocuk beyaz çocuklarla aynı haklara sahip değildir. Aynı 
oyunları oynamalarına, aynı yaramazlıkları yapıyor olmalarına rağmen, renkleri 
çocukları birbirinden ayırmaktadır: Bambo, zencisi Afrika’nın /Siyah teni vardır bizim 
bu arkadaşımızın. /Sabahlar boyunca gayretle çalışır,/İlk zenci kitabını öğrenmeye 
uğraşır. /Okuldan eve döndüğü zaman /Haşarılık, haylazlık - onun işi o an.(…)/O 
neşeli, zenci Bambo yazık ki! /Okula bizimle gelemez ki! 

Bu şiirin temasına benzer bir konu, Orhan Veli’nin Kuyruklu Şiir başlıklı 
yapıtında görülmektedir. Orhan Veli -Tuwim’den farklı olarak- ırksal ayrılıklar yerine 
iki kedi üzerinden sınıfsal farklılıklara değinmiştir:Uyuşamayız, yollarımız ayrı;/Sen 

78 Şiirin orijinalinde bulunan ses tekrarları şöyledir: Miauczy kotek: miau! /- Coś ty, kotku, miał? /- Miałem ja miseczkę 
mleczka, /Teraz pusta już miseczka, /A jeszcze bym chciał. 
 
 

701 

                                                            



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi; /Senin yiyeceğin, kalaylı kapta; /Benimki aslan 
ağzında; /Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. /Ama seninki de kolay değil, kardeşim; 
/Kolay değil hani, /Böyle kuyruk sallamak Tanrının günü.(Kanık 2003:136)İki şiirin 
de masalsı bir anlatımı olmasına rağmen, şairlerin önemli konulara çocuk şiirleri 
biçiminde değinmesi dikkat çekicidir.  

Zaman içerisinde Orhan Veli’nin Garip hareketinin, Julian Tuwim’in ise 
Skamander hareketinin başlarındaki gençlik dinamizmleriazalmaya başlar. Şiirler 
içeriksel olduğu kadar biçimsel olarak da değişim gösterir. Sanatçıların olgunluk 
dönemlerini yansıttıkları bu değişimde, kendi kökenlerine dönüşleri dikkati çeker. 
Orhan Veli’nin halk şiirine dönüşü İstanbul Türküsü başlıklışiirinde belirgin bir hâl 
almıştır. Örneğin, İstanbul'da, Boğaziçi'nde /Bir fakir Orhan Veli’yim; / Veli’nin 
oğluyum, / Tarifsiz kederler içinde. /Urumelihisarı'na oturmuşum; / Oturmuş da bir 
türkü tutturmuştum: / “İstanbul’un mermer taşları; /Başıma da konuyor, konuyor 
aman, martı kuşları; /Gözlerimden boşanır hicran yaşları; /Edalı'm,Senin yüzünden 
bu hâlim."(Kanık 2003:74)dizelerinde geleneksel Türk şiirinin izleri ortaya çıkar. Şair 
alaydan uzaklaşmış, halk şiiri ve halk türkülerinden faydalanmış, ses tekrarları, sözcük 
tekrarlarıyla bir uyum yakalamaya çalışmıştır. 

Tuwim de Polonya klasik şiirinin bel kemiği olan Rönesans dönemine yönelir. 
Pastoral görüntünün önemli bir yer tuttuğu bu dönemde, doğanın ritmi şairlere neşe ve 
yeni bir sanatsal yaratıcılık kazandırır. Örneğin, Rönesans dönemi şairi Jan 
Kochanowski saray yaşamının hareketliliğinden sıkılarak sakin ve özgür bir yaşamı 
özlediği için Lublin yakınlarındaki, Karaorman olarak adlandırılan kırsal bölgeye 
yerleşir ve burada yaratıcılığını zenginleştirir.79Na Dom Czarnolesie(Karaormandaki 
Eve) ve Na Lipę (Ihlamur Ağacına)  gibi, bu yöreye ilişkin birçok şiiri vardır. 
Tuwim’in de klasik döneminin özelliklerini taşıyan kitabınaKaraorman Diyarıismini 
vermesi kuşkusuz ki tesadüf değildir. Kochanowski’nin sanatçılığı Tuwim için rafine 
sanatın ve klasik bir huzurun simgesi olmuştur. Bu bağlamda, sanatında başlayan 
değişimi Rzecz Czarnoleska (Karaorman Diyarı) başlıklı şiirinde bulmak mümkündür. 
“Bir düzen doğuyor karmaşadan bir mutlaklık / Ve bir anın eşsizliği, maddenin 
ölçüsüzlüğü / Kendi sonluğuna uzandığında / Ve söylediğinde kendi adını.”dizelerinde 
olduğu gibi şiirin bütününde, sanatın harfler, heceler ve sözcüklerle yeni bir yapı 
kazanarak adeta karmaşadan bir düzen doğurduğu düşüncesi yansıtılmaktadır. 

Bir başka benzerlik sanatçıların yaratıcılıklarının son dönemlerinde giderek 
artan duygusallık ve karamsarlıkta kendini gösterir. Örneğin, şairlerin, içinde 
kahkahalar atarak yaşam coşkusuyla dolaştıkları çok sevdikleri kentlerine karşı bakış 
açıları değişmeye başlamıştır. Önceleri gençliğin ve güneşin aydınlattığı sokaklar ve 

79Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bknz. Taluy Yüce, Neşe, Ortaçağdan Barok’a Polonya Edebiyatı, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1999. 

702 

                                                            



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

caddelerin kaldırımları şimdi felaket görüntüleriyle doludur. Tuwim sadece tramvayla 
kenti dolaşırken bile mutlulukla dolup taşarken, Biblia Cygańska(Çingene İncili) 
başlıklı kitabında yer alan Mieszkańcy (Kentliler) başlıklı şiirinde içinde bulunduğu 
karamsar havayı açıkça hissettirmektedir:Kentlerde korkunç evler. Bu korkunç evlerde 
/Korkunç biçimde yaşar korkunç kentliler. /(…)Sabahtan başlarlar saçmalamaya, 
saçmalar sayıklarlar, /Yağmurdu, yoldu, şuydu, buydu /(...)Sonra yine Ford’tu... 
sinemaydı... /Tanrı’ydı... Rusya’ydı...radyoydu... spordu… savaştı.../(...)Sonra dua 
edeler. “Koru beni ani ölümden... /..savaştan... açlıkla etme terbiye... ahiret huzuru 
ver” diye /Uyurlar sonra düşmüş göğüslerine çeneleri /Korkunç evlerin korkunç 
kentlileri.80 

Orhan Veli’nin şiirinde de benzer bir değişim söz konusudur. Gözleri kapalı 
dinlediği İstanbul’un cıvıl cıvıl seslerinin yerini, Yenisi başlıklı kitabında yer alan 
Ölüme Yakın adlı şiirinde adeta sessizlik almıştır: Akşamüstüne doğru, kış vakti;/Bir 
hasta odasının penceresinde; Yalnız bende değil yalnızlık hali;/Deniz de karanlık, 
gökyüzü de;/ Bir acayip, kuşların hali./(…)Bakma fakirmişim, kimsesizmişim;/- 
Akşamüstüne doğru, kış vakti -/Benim de sevdalar geçti basımdan. /Şöhretmiş, 
kadınmış, para hırsıymış; /Zamanla anlıyor insan dünyayı./Ölürüz diye mi 
üzülüyoruz?/Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada /Kötülükten gayri? /Ölünce 
kirlerimizden temizlenir, /Ölünce biz de iyi adam oluruz;/Şöhretmiş, kadınmış, para 
hırsıymış, /Hepsini unuturuz.(Kanık 2003:103)  

Tuwim ve Orhan Veli’nin şiirlerindeki ortak izlerden bir diğeri II. Dünya 
Savaşı’dır. Bilindiği gibi, Polonya savaştan en çok yara alan ülkelerin başında 
gelmektedir. Bir yanda Nazi Almanya’sının diktatörü Hitler, diğer yanda komünizmin 
diktatörü Stalin’in yayılmacı politikaları arasında ezilmiştir. Türkiye her ne kadar 
savaşa katılmamış bir ülke olsa da, tüm dünyayı derinden sarsan savaşın yarattığı 
huzursuzluk sosyal yaşantının her alanında hissedilmiştir. Bu bağlamda, Orhan 
Veli’nin savaşı ironik bir tavırla eleştirdiği Tereyağ başlıklı şiirinde Hitler’e bir 
çocuğun sesiyle seslenilir: „Hitler amca! / Bir gün bize de buyur. / Kâkülünle 
bıyıklarını / Anneme göstereyim. / Karşılık olarak ben de sana / Mutfaktaki dolaptan 
aşırıp / Tereyağı veririm. / Askerlerine yedirirsin.”(Kanık 2003:226)  

Ancak bu çocuksu tondaki ironi, Karanfil şiirinde yerini hüzne bırakmıştır: 
“Hakkınız var, güzel değildir ihtimal /Mübalağa sanatı kadar /Varşova'da ölmesi on 
bin kişinin /Ve benzememesi /Bir motörlü kıtanın bir karanfile /'Yarin dudağından 
getirilmiş'”.(Kanık 2003:212)  

Tuwim ise II. Dünya Savaşı patlak vermeden kısa bir süre önce yazdığı Do 
Prostego Człowieka (Sıradan Adama) başlıklı şiirinde, savaşların gerçek nedenlerinin 

8080Çev. Neşe Taluy Yüce 
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tümüyle ekonomik temelli olduğunu, insanlarınsa ulusal söylemlerle bu vahşi girdaba 
çekildiğini şu dizelerle anlatır.(…)Ah, benim cahil dostum!/Buradan ya da başka bir 
dünyadan olan komşum! /Şunu bil ki, dehşetle vuruyor çanlarına /Koca göbekli 
krallar;/Bil ki bu bir zırvalık, her zaman bir saçmalık, /Seslendiklerinde sana: “Tüfek 
omza!” /Onlar için bir yerlerde petrol fışkırmış /Ve dolarlar taşmıştır. 

Ancak, Tuwim’in savaşın Polonya’da yaşanmasının ve şairin savaşın yarattığı 
enkaza tanık olmasının ardından Paris’te yazdığı Lekcja (Ders) başlıklı şiirinde Orhan 
Veli’ninkine benzer bir hüzün görülmektedir: (…)Öğren, çocuk, Lehçe 
konuşmayı:/Dilin evinin önündekilerdir, mezarlıklar, /Küçük mezarlıklar, hani 
içindeki büyük kabristanların, /İşte bunlar senin ilk okuma kitabın. 

Birbirine yakın dönemlerin şairleri olan Tuwim ve Kanık yaratıcıklarındaki 
değişimler ve şiirlerindeki ortak izler bağlamında oldukça benzerlik gösteren iki 
büyük sanatçıdır. “O. Veli eskiye duyduğu tiksinti ve yalınlığa duyduğu tutkunlukla 
şiirden imgeyi, ölçüyü, uyağı, edebi sanatları kovmuş, “geçmiş edebiyatların bize 
öğrettiği her şeyi, bütün geleneği atmak” istemiş,”(TTA, Orhan Veli Kanık:39) 
Tuwim ise “bu günün şairi olmak istemiş, tüm inancını ve tüm ‘programını bugün 
üzerine kurgulamıştır.”81 

Her iki şair de şiire getirdikleri dilsel, içeriksel ve biçimsel yeniliklerin yanı 
sıra, ulusal fobilere ve korkulara yönelik ironik bakış açıları nedeniyle kendi 
dönemlerinde sert eleştirilere maruz kalmış, ancak, gençlik heyecanlarının gücüyle 
üretmeye devam etmiştir. Çıkış noktalarını özgürlük kavramı oluşturmuş, yaşamın 
içinde yer alan her şeyi şiire korkusuzca dâhil etmişlerdir. Kendilerinden sonra gelen 
sanatçılarda izler bırakan Orhan Veli çağdaş Türk edebiyatında, Julian Tuwim ise 
çağdaş Polonya edebiyatında şiiri geleneksel kalıpların zincirlerinden kurtaran öncü 
isimlerden olmuşlardır. Bu bağlamda, farklı ülkelerde yaşamış ve yüksek olasılıkla 
birbirlerinin sanatlarından haberi olmayan bu iki şairin yapıtları ve sanata bakış açıları 
karşılaştırıldığında, birçok ortak yön açığa çıkmıştır. Orhan Veli “Edebiyat tarihinde 
her yeni akım, şiire yeni bir sınır getirdi. Bu sınırı elden geldiğince genişletmek, daha 
doğrusu, şiiri sınırdan kurtarmak bize düştü!”(Salihoğlu 1995:157)derken, Oktay 
Rıfat ve Melih Cevdet dışında sankiTuwim’i de kastediyor gibidir. Tuwim Garip’te, 
Orhan Veli ise Skamander’de aynı sanat programı altında yazan, birbirine aşina iki 
dost gibidir. Farklı dillerde yazan bu iki özgün kalem bir araya getirildiklerinde 
mükemmel bir denge oluşturur ve adeta okurun zihninde bir Orhan Veli şiirinin son 
dizesini çağrıştırır: “Şu dünyada topu topu / İki milyar kişiyiz / Birbirimizi 
biliriz.”(Kanık 2003:234)  

81Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bknz. Kolegium Redakcyjne.‘Słowo Wstępne’. Skamander Miesięcznik Poetycki I 
(1920):3-5. 
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ABSTRACT 

Sabahattin Ali, one of the most eminent authors of modern Turkish literature, and André 
Maurois, a realist French author have not been analyzed in a comparative study so far. 
Madonna in a Fur Coat, which was recently added to the world literatue being translated into 
English and Climats, a masterpiece of French literature are examined in this study by means of 
the eclectic method using Comparative Literature criteria. The study compares the main 
characters in the theme of love. Love alone is an endless concept, thus two focal points are 
considered in this study: the act of creating an ideal type in love relations and the concept of 
crystallization, first initiated by Stendhal. In order to analyse the formation of an ideal type and 
the occurrence of crystallization, questions are raised concerning the gender roles and their 
effects on the main characters in the aforementioned novels. The analysis conducted focuses 
mainly on the adaptability of these individuals (Raif Efendi and Philippe Marcenat) and main 
female characters (Maria Puder and OdileMalet) to society-shaped gender roles, the motives 
behind their ideal type formation and crystallizations, and the relation between these three 
concepts in love relations.  

Keywords: Madonna in a Fur Coat, Climats, crystallization, ideal type, gender roles 

 

SABAHATTİN ALİ’NİN KÜRK MANTOLU MADONNA ADLI ÇALIŞMASI 
İLE ADNRE MAUROİS’NIN İKLİMLER ADLI ÇALIŞMALARININ AŞK 

BAĞLAMINDA, KRİSTALLEŞTİRME VE İDEAL TİP OLUŞTURMA 
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

ÖZET 
Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Sabahattin Ali ile realist Fransız yazar André 
Maurois günümüze kadar herhangi bir karşılaştırmalı edebiyat çalışmasında çalışılmamıştır. Bu 
çalışmada, yakın zamanda İnglizceye çevrilerek dünya edebiyatına kazandırılan Kürk Mantolu 
Madonna ile; İklimler eseri, karşılaştırmalı edebiyat biliminin eklektik metodu kullanılarak 
karşılaştırılmıştır. Çalışma ana karakterleri aşk bağlamında karşılaştırmaktadır. Aşk kavramı 
engine bir kavram olduğundan iki odak noktası seçilmiştir; ideal bir aşk tipi oluşturma ve 
Stendhal tarafından oluşturulan bir kavram olan kristalleştirme açısından ele alınmıştır. Bu 
alanları inceleyebilmek adına, toplumsal cinsiyet roller ve bunların karakterler üzerindeki 
etkileri üzerinde durulmuştur.  Kürk Mantolu Madonna eserinde incelenen karakterler, Raif 
Efendi ve Maria Puder; İklimler eserinde, Philippe Marcenat ve Odile Malet’tir.  

Anahtar Kelimeler: KelimeAnahtar Kelimeler: Kürk Mantolu Madonna, İklimler, 
kristalleştirme, ideal tip, cinsiyet rolleri 
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INTRODUCTION 

Love has been as real as the beginning of human kind; however, it has not been 
defined, or precisely described. Why is love such a mystery to humankind? Turkish 
novelist Ayfer Tunc states that as each person expresses love so diferrently and 
unusually that it is almost impossible to understand its motives, process and ends 
(Tunç, 2004, 20-21). Thus, love is not only a study subject for literature, it is a concept 
of questions for many other areas of arts and science. According to the Oxford 
Thesaurus, both the definition and synonymous words for “love” are diverse, however 
here are the strongest ones: “deep affection, fondness, attachment, devotion, 
adoration, idolization, worship; passion, ardor, desire, lust, yearning, infatuation” 
(2012: 498).  

In this study conducted by using the eclectic method with a focus on the 
feminist theory the idolization and infatuation meanings of love are studied. The 
novels analyzed are Sabahattin Ali’s Madonna in a Fur Coat, which has been gained to 
the world literature by being translated in 2016 and André Maurois’s Climats, a 
French classic which is proclaimed to count as a classic in the twentieth century 
(Kolbert, 1927: 140). To achieve this analysis, the concept of love is compared in both 
novels and the characters are examined through the process of infatuation and 
eventually forming ideal partners. The effects of society-setgender roles and liking 
maps are discussed and the latest phase of infatuation and crystallization is introduced 
through the characters. The characters concerned are Philippe Marcenat (in Climats), 
Raif Efendi (in Madonna in a Fur Coat) and the female characters Odile Malet (in 
Climats), and Maria Puder (in Madonna in a Fur Coat).  

1. LOVE AT FIRST SIGHT- INFATUATION 

Love, separated from all its other definitions, as infatuation, means love at first 
sight, Hubble Miller, a writer and theorist on love and psychoanalysis explains 
infatuation in her work “Loving: a Psychological Approach” by stating that 
infatuation cannot be ignored, as it is a very strong and immediate attraction. She adds 
for this attraction there is not a long history, but it stimulates pleasure, pain, literature 
and art (Miller, 1972: 66). 

Miller’s definition stating that there is “no long history” could be analyzed as 
the person doesn’t know the beloved one at the moment of infatuation and more 
interestingly does not feel the urge to make acquaintance. This attraction happens at 
the very first sight and the lover cannot predict its happening. The author of Climats, 
André Maurois defines infatuation as a strong quake. Similar to the moment of a 
quake until the building starts shaking, one cannot feel or predict the happening of an 
infatuation until that particular moment (Maurois, 1981: 42). The moment of 
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infatuation can be observed in the male characters of both novels. RaifEfendi, the male 
protagonist of Madonna in a Fur Coat, defines the moment he saw Maria Puder for 
the first time: “Suddenly, near the door to the main room, I stopped. Even now, after 
all these years, I cannot describe the torrent that swept through me in that moment. I 
only remember standing, transfixed, before a portrait of a woman wearing a fur coat. 
Others pushed past me, impatient to see the rest of the exhibition, but I could not 
move. What was it about that portrait?” (Ali, 2016: 51). 

In the above-mentioned extract, Raif Efendi is perpetuated by the image of the 
woman in the portrait he saw in an exhibition he accidentally went in. The moment of 
infatuation is unexpected as well as the feelings, as he describes it, “the torrent” the 
rush of feelings are unexpected as well. Therefore, in his mesmerized condition, the 
protagonist cannot reason the fact behind this moment of ecstasy. He talks to himself: 
“What was it about that portrait?” (Ali, 2016: 51).A similar process and the impact of 
infatuation can be observed in Climats, the protagonist does not fall into infatuation by 
the image of the loved one, but he experiences infatuation at a real encountering of 
Odile Malet: “Watching the hand gesture of Mademoiselle Malet, I realized in 
surprise and happiness that she was already looking into my eyes. This glance was 
very short; however, that was enough to tell me that it was the seed of my strongest 
love which bore unknown mysteries. I knew from that look without hearing a word” 
(Maurois, 2010: 22). 

Philippe Marcenat’s first sight of Odile Malet can be defined as a poetic 
moment. He believes in his infatuation process to know Odile Malet from that first 
sight even if he had no acquaintance of her before. Similar to Raif Efendi, Philippe 
Marcenat feels a strong shake and cannot reason it. Infatuation makes the male 
characters idealize woman they have just seen, and to attribute her qualities they 
believe she definitely has. The infatuation process resembles to the idea of Platon on 
love- there is one person for me in this world, without him/her I am nothing. 
According to Dr. Buyukduvenci in his article Modern and Postmodern- a Love 
Dillema, the belief that there is an ideal partner waiting for each individual is a 
beautiful story believed for centuries by humanity (2006: 170). A question may arise 
here about the process of infatuation questioning the reason behind the male charaters 
falling in love to specific females- that is, Philippe Marcenat fall in love with Odile 
Malet and Raif Efendi with Maria Puder and not other characters that they 
encountered. There are different theories that underline the reasons behind the 
infatuation process to specific characters; however, in this paper the liking maps and 
the effects of society-set gender roles are discussed.  
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2. LIKING MAPS  

According to the American anthropologist Helen Fisher’s on the workings of 
the brain in love relations, “Why we fall in Love?”the reason can be the “liking maps”. 
In her work, Fisher claims that people have liking maps formed since their childhood 
by the events, people, places, behaviours and many different aspects that had a 
positive effect on one of our senses. These senses can be the odour or the taste, or 
anything else that made us feel comfortable. The moment we come across to someone 
close to our likings in our maps, and if that person can relate to the most part of our 
likings, the related part of our brain activates which cause an unpredictable 
excitement, defined as infatuation (1995: 33-37). Moreover, she emphasizes that the 
same part of the brain is activated on the usage of cocaine, and concludes that the 
infatuation can affect its recipient the same way as cocaine does. The theory of Fisher 
on liking maps can be traced back to the ideas of Shopenhauer. According to him, the 
idealized love or romantic love is a fact that is coded in human’s genes and it feeds 
itself from books read, poems or love songs that are listened, all of these reinforce our 
images of love (Buyukduvenci, 2006: 172). This fact may explain the reason behind 
the characters feeling perpetuated after the first sight. Moreover, the statement of Raif 
Efendi after the first sight obviously reveals that Maria Puder was related to the liking 
map of Raif Efendi through literature:  

But while that face was utterly new to me, I couldn’t help but feel that I had seen 
her many times before. Surely I knew this pale face, this dark Brown hair, these 
dark eyes that spoke of eternal anguish and resolve. I had known that woman 
since I’d opened my first book at the age of seven- since I’d started, at the age of 
five, to dream. I saw in her echoes of Halit Ziya Uşalıgil’s Nihal, Vecihi Bey’s 
Mehcure, and Cavalier Buridan’s beloved. I saw the Cleopatra I had come to 
know in history books, and Muhammad’s mother, Amine Hatun, of whom I had 
dreamed while listening to the Mevlit prayers. She was a swirling blend of all 
women I had ever imagined (Ali, 2016: 51).  

As a quiet and timid child, Raif Efendi would find shelter and the experience of 
the world in different novels from literature he was fond of. His only contact with the 
real world was thanks to these novels (Korkmaz, 1997). Thus, one can infer that his 
likings are shaped with the image of these women he read and formed an ideal woman 
which bore all the characteristics in his map. 

 On the other hand, Philippe Marcenat has an opposite personality to Raif 
Efendi --he is social and belongs to a wealthy Alsatian family. Even though they have 
different personalities he characterizes his liking through literature as well. 
Nevertheless, for him, the beloved one should be made of fairy ashes and crystal as he 
idealize women with a story he read as a young adult, and demonstrated his 
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attachment to this image of women through the novel: “I have read about a squad of 
high school boys forming a band and choosing a university student as the Queen in 
“Little Russian Soldiers”. The queen’s name was Ania Sokoloff, “she was young, very 
beautiful, and evangelical, and kind, elegant and skilful and most importantly she was 
the woman image I formed through my life” (Maurois, 2010: 12-13). 

Thus, the moment Philippe Marcenat saw Odile Malet, he believed to have 
found the image of Ana Sokoloff, as he defines her: “I couldn’t help but stare at her 
when having diner in front of her she had a luminous face reminding me of a diamond 
shining with the moonlight... She was a dazzling blend of purity and mystery” 
(Maurois, 2010: 43-44)! 

The image of Odile Malet has created in Philippe Marcenat a poetic moment 
and he expresses his feelings in a surreal way. He characterizes the ideal type he 
was looking for in Odile Malet: “Watching her life was magical. She would turn a 
hotel room into an artwork the moment she steps in; she had a pure and touching 
devotion to her childhood memories. She was just tiptoeing into life; and was more 
a soul than a woman. If I could describe her walk alongside Thames, it was more 
than a walk; it was a dance” (Maurois, 2010, 31-32). 

The protagonist mentions his idea of an ideal woman with these words that 
could be considered to be a summary of his ideas about Odile Malet:“ I loved a being 
made not of flesh and blood but of moonlight and crystal” (Maurois, 1970: 41). 

In the above-mentioned extracts, it can be derived that both characters felt 
infatuation with different relevances to their liking maps; however, society-set 
gender roles play an important part in forming our liking maps.  

 3. SOCIETY-SET GENDER ROLES  

Similar to Fisher’s “liking maps”, Miller states that cultural norms that surround 
us when we had grown up are considerably important to explain the process behind 
infatuation. According to her, the society and the culture in which we grow up give us 
clues about what is desirable. The mass media shapes our desires in a way that the 
heroes and the heroines of movies, plays and stories present to our subconscious as to 
what should be desired sexually (1972: 69). Beauty for women and wealth for men 
can be examples of the desirable features imposed upon us by different means. Miller 
also believes that, having the possession of beauty for men could be a matter to show 
wealth as the cultural norm attributed to beauty and that this will give more power to 
men possessing it. It will tell him how much envy, admiration or glory his possession 
will bring to him. It may be similar to having an expensive car or a nice piece of 
jewellery (Miller, 1972: 70). 
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In the same way, the gender roles attributed to females and to what extend 
females adjust to these are claimed to be more desirable, and are conveyed to us 
and to the characters in our novels. The feminist theorist Simone de Beauvoir, in 
her work “The Second Sex” (La Deuxieme Sexe) states that one is not born a 
woman but is made one (1993). To her idea, women are not static but are always 
through a process of being. The verb to be used in the saying explains the process 
which does continue. Therefore, women are not completed beings, neither are 
men. Male and female are shaped in such a clear limit by the society they live in 
that, they start to think, act, walk and feel differently. The way expected from 
them (Yayla, 2010 : 80). By her saying, Beauvoir states that woman and man are 
shaped by the society and the roles that are imposed to them according to their 
gender are called gender roles. These roles are not inborn but gained in later stages 
of life through habitude and the wish to fit in the society we live in. Dr Özen 
defines male and female gender roles set by the society and categorizes them into 
two as feminine and masculine gender roles. People having qualities such as being 
emotional, understanding, gentle, kind, compassionate and soft are indicated as 
being feminine, whereas; people having qualities such as being dominant, forceful, 
fearless, ambitious and harsh are categorized as being masculine (2013 :7). 

 In Madonna in a Fur Coat the male protagonist is known for his not being 
able to adapt the gender role he is categorized in. Raif Efendi grows up in a 
Turkish family and then moves to Germany to learn business in order to come 
back and help his father. In Turkish culture roles attributed to males might be as 
follows; being strong, supporting a family and having a dominant feature. 
However, it is observed that Raif Efendi is not capable to fit to any of these:   

I had always been one of those quiet boys who preferred dreams to the real 
world (…) for nothing terrified me more than the prospect of correcting a 
false impression. Though I was often blamed for mistakes made by my 
classmates, I never dared to say a word in self-defense. I would simply go 
home to hide in a corner and cry. I can well remember how my mother and –
even more- my father would throw up their hands and say: Honestly, you 
should have been born a girl!”(Ali, 2016: 43). 

Being shy and living in dreams and most importantly being blamed, and instead 
of standing against it, crying are not masculine qualities attributed to males and are 
mostly considered as cowardice. Moreover, in the patriarchal Turkish society roles can 
be stricter for men than for women. However, according to the information given by 
Maria Puder, in Germany the situation is not different. She explains how males in 
Germany act or are supposed to act and strongly oppose the roles attributed to man 
who isolates and deactivates women as follows: “But what I hate most is women 
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always having to be passive… Why? Why are we always the ones running away and 
you are the ones chasing after us? Why is it always we surrender and you take the 
spoils? Why is it that even in the way you beg, there is dominance, and pity in the way 
we refuse” (Ali, 2016: 95-96)? 

As stated, Maria Puder questions the fact that the female has accepted to be 
passive, and has permitted the male to dominate and be active. However, she could not 
fit into this picture and questions her discomfort in obeying those gender roles.  She 
concludes that she found society’s expectations from her as a woman unnatural, and 
she did not develop those qualities attributed to women, as she grown up in a family 
consisting only of women and was not exposed to these expectations:“I’ve often asked 
myself if I was abnormal. But no, on the contrary, I’ve come to think that I’m the 
normal one. Simply because I grew up far removed from the influences that make most 
women come to accept their fate”(Ali, 2016: 95-96). 

Writer Colette Dowling’s idea on women being dependent and passive may 
explain the attitude of Maria Puder. In her work The Cinderella Complex/ Woman 
Hidden Fear of Independence Dowling explains that women as little girls are exposed 
to the idea that they must have a caretaker. This idea reinforced by society also is 
emphasized by the protective families of the girls. As a result, a girl grows into a 
dependent women looking for a caretaker- that is, a man (1999: 99-100). 

Away from those reinforcements, Maria Puder grows up naturally without 
having to search for a carer- she even confesses she might have found Raif Efendi 
attractive as he had more female qualities than male ones: “I’m like a man in many 
other ways, too. Maybe that’s why I’m alone… she looked me over, before exclaiming: 
‘And you’re a bit like a woman! I can see it now. Maybe that’s why I’ve liked you ever 
since I first set eyes on you… Yes, indeed. There’s something about you that makes me 
think of a young girl…”(Ali, 2016: 75 76). 

Philippe Marcenat; on the other, hand can be defined as a character fitting the 
gender roles in his society. He grows up in a wealthy family and he spends most of his 
young adulthood in the upper class society’s balls and parties. He grows to believe 
that women are pretty but not intelligent: “One should not care much about women 
but admires himself for being excited so profoundly for such tiny things”(Maurois, 
2010: 15). 

Philippe Marcenat follows the role and the culture of the society he is in, and 
has obviously no difficulty to adjust. He justifies his arrogant behavior by stating that:  
“The lover looking for an attachment realized that the woman he can fall in love does 
not exist in real life. Thus he cannot fall in love with any of these foggy and rough 
images--instead he prefers to love Madame de Renal of Stendhal or Madame de 
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Mortsauf of honore de Balzac”(Maurois, 2010, 20). 

He believes that if he can find the image of the woman he idealized as a child 
he can fall in love. Philippe in his sayings resembles the notorious Don Juan. “Don 
Juan, named after the legendary Spanish lover, is a compulsive conqueror of women. 
Attraction and capture are his goals; not love”(Miller, 1972: 136). 

Like to Don Juan, he believes that he will change when he meets his own Dona 
Ines- that is, Odile Malet. He also wants to exercise the traits of the male role 
attributed to him by the society. He wishes to fight for the woman he falls in love:  “I 
have found my Helen in a young lady from Limoges. Upon being told I had rivals in 
front of me to conquer her, I thought of Don Quichot and Lancelot and wanted to gird 
on”(Maurois, 2010: 14). He summarizes his young adulthood idea on women: “This 
woman image that made me dream has always been the same. Weak and melancholic, 
while being frivolous also she must be well-behaved”(Maurois, 2010: 124). 

The woman he falls in love with, Odile Malet, totally fits the female role; she is 
very beautiful, girlish and frivolous, like Philippe Marcenat emphasizes and also not 
very clever: “When she tries to understand something she moves her eyes in such a 
lovely way that she frowns her forehead looks away, and then says yes to herself that 
means she now understands” (Maurois, 2010: 23).Odile Malet is an opposite 
character to Maria Puder. She grows up aware of her beauty and knows that it is a 
desirable value in her society.  

4. CRYSTALIZATION  

Both male characters after having found their ideal partners crystallize the 
female they fall in love with. Crystallization is a concept first initialized by the French 
writer Stendhal (Cogito, 2004). According to him, one has the tendency to idealize and 
give higher credits to the beloved one. This tendency has the drawback of visualizing 
the bellowed one as a magical and flawless being that is not the case in real conditions. 
It is described as a mental metamorphosis- that is, a change that visualizes the 
unattractive qualities of the beloved as diamonds shinning of beauty (Cogito, 2004). 
After Stendhal’s statement of crystallization, the French critic and writer Marcel 
Proust had added: “We do not fall in love with real creatures but with the ones we do 
create in our minds”(Maurois, 1981: 43).  

According to Maurois, who is claimed to be largely affected by Stendhal and 
Marcel Proust Stendhal himself was a pure example of crystallizing in his own life. 
(Kolbert, 1927). For the woman he loved deeply, Mathilde, he said; “I love you more 
when I am away from; as you are nicer to me in my dreams than in reality. However; 
when I am in your surroundings, your presence ruins my sweet dreams of you” 
(Cogito, 2004: 252). 
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Stendhal also used the reflections of crystallization in his own recognized 
works. For instance, in “Le Rouge et Le Noir” the behavior of Julien Sorel towards 
Madame de Renal, and the way he obsesses with her love may be cited. In both novels 
analysed in this study, it can be observed that both male characters after finding the 
believed ideal partners and crystallize them. Here are the words from Odile Malet 
about Philippe Marcenat: “You have placed in such a place in your life and in your 
mind that it was impossible with you Dickie (a nickname Odile Malet uses for Philippe 
Marcenat). Your biggest flaw is to expect more from women than they could do, they 
cannot do it, however, I am happy to know that you will miss me when I am gone”  
(Maurois, 2010: 83).  

Likewise, Raif Efendi who has spent so little time to know Maria Puder has 
crstalized her in such a way that, he believes he can no more live without her and 
reality is not important as it may cause him to loose Maria Puder: “Whereas I had no 
desire to see reality stripped bare. Because I knew that I would never be able to bear 
any truth that might take me away from her. We had found in each other rare 
treasures. Would it not be more humane to show each other some mercy, turning a 
blind eye to the details, sacrificing the smaller truths for the greater” (Ali, 2016: 93). 

CONCLUSION 

In conclusion, taking all these into consideration, it can be put forward that 
Madonna in a Fur Coat and Climats have been written in a similar pattern considering 
the flow of the novel and thus, the flow of the love story. Both male characters- that is; 
Raif Efendi and Philippe Marcenat fall in love through infatuation and believe to have 
found the ideal woman formed with their liking maps.  

Furthermore, when the novels in hand are analyzed thoroughly, it can be 
pointed out that society-set gender roles play an important role in both novels. They 
explain the infatuation of specific female characters, and reveals that both males fall in 
love with the females that fit into the society set-gender roles to the extent the males 
do.  

The female characters- that is; Maria Puder and Odile Malet are opposite 
characters as well. The Turkish writer reflects feminist theory through the novel via 
Maria Puder while Odile Malet forms an example to the norms the feminist theory 
opposes. 

Finally love in both novels is transformed into crystallization which obsesses 
the male characters until the females die. It has been analysed that although the 
circumstances, the personality of the characters and the view of the writers to the 
gender roles are different, the consideration of love and its process is similar as love is 
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a universal concept and infatuation as Anthony Giddens states always ends in tragedy 
(Giddens, 1994: 47). 
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ÖZET 

Psikoloji ve buna bağlı olarak psikanaliz üzerindeki bilimsel çalışmaların henüz yetkin bir 
düzeye gelmediği 19. yüzyılda, İspnayol edebiyatından realist yazar Juan Valera ve 20. 
yüzyılın başında Türk edebiyatının kadın yazarlarından Halide Edip Adıvar psikoloji ve 
psikanalizin verileriyle çözümlenebilecek pek çok konuyu kadın karakterler üzerinden 
eserlerinde işlemiştir. Pepita Jiménez ve Handan;  yaşamış oldukları hezeyanlar, yasaklar ve 
duygusal incinmişliklerle pek çok ortak paydada buluşurken yaratılış itibariyle psikolojik 
çözüm ve incelemeye uygun hale getirilmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler:Kadın, Psikoloji, Roman, Edebiyat, Karşılaştırma 

COMPARISON OF THE CHARACTERS “PEPITA” and “HANDAN” IN THE 
NOVELS PEPITA JIMÉNEZ and HANDAN IN TERMS OF WOMAN 

PSYCHOLOGY 

ABSTRACT 

The characters Pepita Jiménez by realist writer JuanValera in Spanish Literature and Handan 
by Halide Edip Adıvar in Turkish Literature, coinciding with each other in a common ground 
with their deliriums, taboos, emotional hurts, are stuck in norms put by society. Those two 
women present important points in the terms of psycho analysis to be studied and to be 
compared in the way of moral and social criterions so as to reveal the parallelism between 
them. 

Keywords: Woman, Psychology, Novel, Literature, Comparison 

GİRİŞ 

Psikoloji ve buna bağlı olarak psikanaliz üzerindeki bilimsel çalışmaların henüz 
yetkin bir düzeye gelmediği 19. yüzyılda, dünya edebiyatının önemli eserlerinin 
bazıları, psikoloji ve psikanalizin verileriyle çözümlenebilecek pek çok konuyu 
işlemiştir.Edebi eserlerin henüz psikoloji disiplininin ve psikanalizin verileriyle 
çözümlenip incelenmediği dönemde,  İspanyol edebiyatından Juan Valera,  psikolojik 
tahlillerle adından söz ettiren realist bir yazar olarak karşımıza çıkmış ve günümüzde 
belirlenen yöntemlerle incelenmeyi hak etmiş bir yazardır. Onun PepitaJiménez adlı 
eseri, kahramanlarının psikolojik tahlillerini ayrıntılı olarak veren bir mektup-
roman’dır. Özellikle eserdeki başkarakter Pepita Jiménez,  kadın psikolojisi üzerinde 
farklı yönlerden yorum yapılabilecek biçimde tasarlanmış ve yaratılmıştır. Eserin;  
yazıldığı dönem de göz önüne alındığında, edebiyat çevrelerinde büyük bir ilgiyle 
karşılandığını söylemek gerekecektir. Pepita karakterinin kişiliği, hali, tavrı, olaylar 
karşısındaki tutumu ve kararları, onun çocukluğunda yaşamış olduğu travmalarla 
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ilişkilendirilebilecek ve yetişkinlik dönemindeki yansımalarıyla irdelenebilecek bir 
veri hazırlamaktadır. Pepita, karakter olarak o dönem edebiyatının dorukta 
konularından biri olan  “yasak aşk” çerçevesinde işlenir ve sonrasında gelişen olay 
örgüsünde psikolojik çözümlemeyi gerektirecek pek çok halka ile bağlanır. 

Millî Mücadele döneminde etkin olarak rol alan, 23 Mayıs 1919’da Sultan 
Ahmet meydanında unutulmaz bir konuşma yapan ve Cumhuriyetin kuruluşuna 
tanıklık eden Halide Edip;  sonraki yıllarda Türk edebiyatının en önemli kadın 
yazarlarından biri haline gelmiştir. O, gerek Amerikan ve İngiliz edebiyatını çok iyi 
tanımasının verdiği birikimle, gerekse Türk toplumunda gözlemlediği sorunlara 
bakışıyla önemli eserlere imza atmıştır. Eserlerindeki kahramanları çoğunlukla 
“kadın” olan Halide Edip Adıvar, bu kahramanlarını yukarıda belirtildiği gibi, bilimsel 
verilerin yaygınlaşıp işlenmeye başlamadığı dönemlerde yaratmış ve ilk örnekler 
sayılabilecek biçimde psikolojik çözümleme yaparak,  kendisinden sonrakiler için 
üzerinde değerlendirme yapmaya değer metinler bırakmıştır.Onun Handan 
romanındaki  “Handan” karakteri,  kadın psikolojisi açısından incelemeyi gerektirecek 
değerli veriler sunar. Zarif, entelektüel ve etkileyici bir kadın olan Handan’ın, hayatı 
boyunca yaşamış olduğu acılar, eserde ayrıntılı biçimde verilmiştir. Ulaşılamayan aşk, 
aldatılmış olmanın getirdiği incinmişlik ve nihayetinde toplumsal normlara göre 
ahlaken asla kabul görmeyecek bir “yasak aşk”,  onu bir kadın karakter olarak tahlil 
etmeyi gerekli kılar. 

İki Eserin ve İki Kadının Ortak Noktaları 

İspanyol edebiyatında Pepita Jiménez,  Türk edebiyatında Handan;  yaşamış 
oldukları hezeyanlar, yasaklar ve duygusal incinmişliklerle pek çok ortak paydada 
buluşurlarken, toplumsal kurallar içinde sıkışıp kalmışlardır. İki eserin yazılma aralığı 
yaklaşık kırk yıldır. (Pepita Jimenez, 1876; Handan, 1912). Mektup-roman olan her iki 
eser,  yapı bakımından birbirine benzemeleri yanında her ikisi de,  başkarakter olan 
kadınlarının adını roman başlığı olarak alır ve onların psikolojilerine odaklanır.Pepita 
ve Handan karakterleri,  kader olarak farklılıklar yaşasalar da, vermiş oldukları 
tepkiler, yaşadıkları ve çektikleri acılar, iki romanın pek çok sahnesinde kesişmekte ve 
bu iki kadını birbirine benzer kılmaktadır. Bu iki kadının benzeştiği başka yönler de 
bulunmaktadır: İkisi de entelektüel, öğrenmeye meraklı, zarif, çevreleri tarafından 
sevilip saygı duyulan kadınlardır. Her iki romanda, onların jest ve mimiklerinin de 
alımlı olduğu belirtilirken giyimlerinin sade olduğu ifade edilir. Pepita açık tonlarda 
sade ve temiz giyinirken, Handan koyu tonlarda sade ve şık giyinmektedir. Bu 
değerlendirmede elbette zamanın kendine özgü algıları ve toplumsal değerler de önem 
taşımaktadır. Hal ve tavırlarıyla merak uyandıran bu kadınlar,  ele alınış ve karakter 
olarak yaratılış itibariyle psikolojik çözüm ve incelemeye uygun hale getirilmişlerdir.  
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İki ayrı milletten, farklı kültürlerde; farklı siyasi ortamlar,  toplumsal değerler 
ve farklı dini inanışlarda yetişmiş iki yazarın romanlarındaki kadınların,  evrensel 
ortak noktalara ışık tutuyor olması ve dolayısıyla iki farklı kadın karakterin aynı 
acılardan ve psikolojik bunalım ve hallerden geçiyor olması, böyle bir bildirinin 
oluşmasını sağlamıştır. Bu iki kadın karakterin farklı kaderlere sahip oldukları 
söylenmişti. Alımlı, güzel ve entelektüel bir kadın olan Pepita, çocukluğunda babasız 
ve yokluk içinde büyümüş olmanın ağırlığıyla,  maddi ve manevi olarak derin 
sorunlarla karşılaşmıştır. Kendisinden yaşça büyük olan akrabası Don Gumersindo ile 
evlendiğinde,  hem ekonomik sorunları giderilmiştir hem de babasız büyümüş olmanın 
yoksunluğunu, babası yerine geçen yaşlı bir adamla unutmuştur. Âşık olmadığı bu 
yaşlı adam öldüğünde, bütün miras genç kadına kalır. Sonraki yıllarda,  yine 
kendinden yaşça büyük Don Pedro ile nişanlanınca,  onun oğlu olan genç ve 
entelektüel Luis’e âşık olacağını ve büyük bir yasak aşk girdabına sürükleneceğini 
henüz bilmemektedir. Bütün psikolojik dengesini bozacak olan ve onu melankolik bir 
ruh haline sürükleyecek olan bu genç delikanlı ve onunla birlikte yeşeren yasak aşk, 
Pepita için çözümlenemez bir hale gelir. Nişanlı olduğu erkeğin oğluna âşık olma, 
tutkuyla bağlı olduğu bu erkeğe kavuşamama, bütün çocukluk acılarıyla birleşip 
Pepita’yı psikolojik olarak derinlere iter. 

Adıvar’ın genç kadın karakteri Handan ise annesiz büyümüştür ve kardeşi 
bildiği Neriman ve onun ailesiyle,  annesiz yetişmiş olmanın getirdiği mahrumiyet 
duygusunu tamamlamaya çalışmıştır. Hali, hareketi kibar, entelektüel; öğrenmeye aç 
bir kadın olan Handan, ne yazık ki yüz hatlarıyla dikkat çekici bir güzelliği 
simgelememektir. Fakat hali, tavrıyla insanları etkisi altına alan bu genç kadın, 
kendinden yaşça büyük Hüsnü Paşa ile evlenir. Hüsnü Paşa ile yaşadığı çalkantılı 
ilişki, yaşlı adamın genç kadını sürekli aldatmasıyla, daha karanlık noktalara 
sürüklenir. Üstelik bütün bunlara rağmen,  ismine aşk diyemeyeceğimiz fakat arzuya 
ve tutkuya meyilli bir bağlılık vardır. Ne Hüsnü Paşa Handan’dan ayrılabilir ne de 
Handan ondan vazgeçebilir. Hüsnü Paşa, uzun bir süreliğine Handan’dan ayrı kalıp, 
kadınlarla gönül eğlendirirken, genç kadın melankolik bir ruh haline bürünür. Üstüne, 
daha önceleri onu sevmiş olan Nazım adlı komünistin, genç kadın yüzünden intihar 
etmiş olması, onda senelerce üzerinden atamayacağı bir yas duygusu oluşturmuştur. 
Bütün bu yas dolu melankolik hallerinin üzerine Neriman’ın kocası Refik Cemal’e 
âşık olunca, kendini günahkâr ve hain olarak addeder ve içinden çıkılmaz bir duygu 
karmaşası yaşar.    

Yaşanılan kader olarak tam tamına birbirine benzemeyen bu iki farklı hayatta, 
genç kadınlar psikolojik bunalımları ve geçmişin de getirmiş olduğu annesizlik veya 
babasızlık halleriyle birbirlerine benzemektedir. İki ayrı ülkede, birbirine yakın 
dönemlerde yaratılmış bu iki karakter;  kültür, din ve toplumsal yapı olarak 
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birbirinden farklı toplumlarda, aynı psikolojik tecrübeleri yaşamaktadırlar. Bu iki genç 
kadının ortak noktaları, kendilerinden yaşça büyük erkeklerle evlenmeleri ve yine 
kendilerinden yaşça büyük erkeklerle dostluk kurmaları, toplumsal normlar ve ahlaki 
ölçütler çerçevesinde asla kabul görmeyecek bir aşkla bir genç erkeğe bağlanmalarıdır.  
Melankolik hal ve nevroza bağlı tepkiler olarak nitelendirebileceğimiz bazı ruh halleri 
incelendiğinde, onların ortak bir noktaya doğru aktığı görülmektedir. 

İlişkiler Psikolojisi 

Handan ve Pepita'nın kendilerinden yaşça büyük erkeklerle dostluk kurmaları 
ve kendilerinden yaşça büyük erkeklerle ilişki kurmalarının psikolojik derinliği önem 
taşımaktadır. Alman Psikiyatr Karen Horney, bir kadının çocukluğunda anne, baba ya 
da ikisinin kaybıyla karşılaşması sonucunda, güvensizlik hissiyle büyüyebileceğini ve 
bilinçaltında bu hissi kapatmak için karşı cinsle güven sağlamaya yönelik bir ilişki 
kurabileceğini belirtir. (Horney 1991: 185)  Çocukluğunda ebeveynlerinden birinin 
kaybını görmüş olan bir kadın, ileriki yaşlarında kendisine baba figürü sağlayabilecek 
bir erkek seçebilir. Seçeceği erkek, kadın için zihnindeki baba figürüne oturtulacak,  
yaşça büyük bir erkek olabilir. Kadın, kendinden yaşça büyük erkeklere karşı eğilim 
gösterebilir. Çünkü yaşça büyük erkekler, onun zihninde sığınılacak bir liman, bir 
korunak ifade etmektedir. Psikiyatr Nevzat Tarhan ise beynin, hisleri düzenleyen sağ 
yarım küresinin kadınlarda daha baskın şekilde çalıştığını söyler. Bu da, onları 
duygusal örselenmeye yatkın hale getirir. Tarhan’a göre kadının duygusal yapısı, dış 
etkilerden daha kolay etkilenen ruh hali, onu kendisine sahip çıkacak bir erkeğe 
bağımlı kılabilir. (Tarhan 2013: 147) Pepita, babasız büyümenin verdiği bu 
yoksunluk hissiyle Don Gumersindo ile evlenir. Âşık olmadığı bu varlıklı yaşlı adamla 
olan ilişkisi karı-koca ilişkisinden ziyade bir baba-kız ilişkisi gibidir. Yaşlı adam 
Pepita'dan cinsel hiç bir karşılık beklemezken onu korur, kollar, ona refah yüzeyi 
yüksek, güven sağlayıcı bir yuva sunar. "Pepita, yaşlı adamla üç sene huzur içerisinde 
yaşadı. Don Gumersindo onunla ilgileniyor, hayranlık veren bir bakımla 
lütfediyordu."(Valera 2013: 150)Pepita [...] erkeklerin gözlerine çekingenlikle 
bakarken, uzaktan ciddiyetle kalbindeki yaraya bir teselli, kendine de bir sığınak 
arıyor."(Valera 2013: 150) 

Çocukluğundan beri ihtiyaç duyduğu bu güven duygusunu Don Gumersindo'da 
bulan Pepita, yaşlı adam öldüğünde yine kendisinden yaşça büyük varlıklı Don Pedro 
ile nişanlanır. Eserde belirtildiği üzere Don Pedro ile arasında önceki ilişkisinde 
olduğu gibi aşk bulunmamaktadır.  Şefkat ve saygı dolu olan bu ilişkide genç kadın 
yine babasız büyümüş olmanın getirdiği güvensizlik hissini kapatmaya çalışmaktadır. 
Handan ise annesiz büyümüş bir kadındır. Henüz sekiz aylıkken annesini kaybetmiş 
ve çocukluğu duygusal bir yoksunluk içerisinde geçmiştir. Kendisine ilgi duyan genç 
komünist Nazım'a hiç bir aşk ilgisi duymazken, onunla evlenmek isteyen Hüsnü 
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Paşa'nın teklifini kabul eder. Hüsnü Paşa her ne kadar aile tarafından sevilmese de 
zengin ve hükmeden bir yapısı vardır."Teyzemin zümrüd-ü anka kuşu gibi bahsettiği 
bu sefir eskisi zengin herifi hiç sevmem. [...] Annenin ve bütün familyanızın sevmediği, 
yalnız teyzenin zengin diye ehemmiyet verdiği Hüsnü Paşa hiç de fena değil. Evvela 
soğuk görünüyor ama siyah gözlerinde o kadar hayat var ki."(Adıvar 2015: 83-84) 

İki genç kadının kendilerinden yaşça büyük erkekle evlenmesini, güven hissi 
sağlamaya çalışmalarıyla açıklayabiliriz. Handan'ın Hüsnü Paşa'ya duyduğu bağlılığı 
ve onsuzken sürüklendiği melankoliyi ilerleyen başlıklarda inceleyeceğiz.Handan ve 
Pepita kurmuş oldukları dostluklarla da güven hissini sağlamaya çalıştığı fikrini 
verebilir. Bu iki entelektüel, olgun genç kadın yaşıtlarıyla dostluk kurmaktansa 
kendilerine hem dini anlamda destek olan hem de babacan tavırlarıyla arka çıkan 
yaşça büyük dostlar edinmektedirler.Pepita'nın rahip Don Vicario ile olan dostluğu 
manevi bir boyuta sahiptir. Onunla din hakkında konuşurken günahlarından da 
yakınır. Ne zaman canı sıkkın ola Don Vicario'ya ihtiyaç duyar."Don Vicario seksen 
beş yaşlarında olmasına rağmen hiç göstermeyen, güçlü atılgan ve azimli bir adam 
[...] Pepita'nın büyük dostu ve manevi babası."(Valera 2013: 182)Handan, gençlerden 
ziyade dostluklarını kendinden yaşça büyük erkeklerle, özellikle Selim Beyle kurar. 
Kendinden yaşça büyük bu şahıslar onda güven duygusu uyandırmaktadır."Handan, 
babasının birçok dostlarıyla hala oturur, konuşurdu. Bunların çoğu ihtiyar ve 
muhterem adamlardı. Fakat Handan onları pek iyi anlardı; hepsiyle ayrı ayrı pek iyi 
dosttu. İhtiyar birtakım efendiler vardı ki, geldikleri zaman Cemal Bey'den evvel 
Handan Hanım'ı sormaları tabii bir hal olmuştur. [...] Onların bütün hayatlarına 
iştirak eden bir ciddiyetle onlarla dosttu ve bunlar arasında en çok dostu da Selim 
Bey'di."(Adıvar 2015: 48) 

Nevrotik Sevgi İhtiyacı 

Handan ve Pepita karakterlerinde gözlemlenen bir diğer durum, nevrotik sevgi 
ihtiyacıdır. Bu iki genç kadın yaşadıkları olaylarla ve de tutumlarıyla nevroz 
çerçevesinde incelenmeyi gerektirir. Sevme ve sevilme arzusu insanın çocukluktan 
yetişkinliğe ve yaşlılığa kadar her döneminde ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Özellikle 
çocukluk döneminde anne ve baba tarafından karşılanması gereken bu ihtiyaç, kişinin 
ilerleyen yaşlarda insanlarla olan ilişkilerinde olumlu tutumları ve açmazlıkları 
meydana getirir.  

Nevrotik sevgi ise genellikle kadınların sevilmeye duyduğu açlık ve bu açlığı 
doyurmak için başvurduğu yöntemler biçimidir. Nevrotik kadında sevgi ihtiyacı 
artmıştır ve sevilmeye yönelik ihtiyacında bir aşırılık söz konusudur. Nevrotik kadın 
çok sevilmeyi arzular fakat bunu yaparken de sevgiyi iyice gözünde büyütür. İş daha 
büyük boyutlara ulaştığında nevrotik sevgi ihtiyacı hususunda kadın kendini mutsuz, 
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güvensiz ve çökmüş hisseder. (Horney 1991: 257)Nevrotik kadın;  sevgi ihtiyacını 
gidermek istediğinde karşı cinsten bir kişi tarafından sevilmek, o kişiyle ilişki 
yaşamak ister. Daima yanında olduğunu bilmek, varlığını ona somut olarak 
hissettirmesini ister. Arzuladığı erkekten ayrı kaldığında geçirdiği süre kadın için 
işkence gibidir. Aynı zamanda sevildiğini duymak, kendisi için çabalandığını 
hissetmek ve tatmin olmak ister. Eğer arzuladığı kişi tarafından ilgi görmüyorsa ve o 
kişiye ulaşamıyorsa, kadın melankolik bir hal içerisine girer. 

Aynı şekilde karşı tarafın gösterdiği sevgi nevrotik kadına yetersiz ve eksik 
gelebilir. Kimi durumlarda kadın kendisine sunulan sevgiye inanmamakta ve karşı 
tarafı bu sebeple suçlamaktadır. Kadının sevilmeye yönelik bu abartılı tavrının altında 
elbette çocukluk dönemin yaşamış olduğu ailevi eksikliklerdir. Sağlıklı bir ruhsal 
gelişim için anneden ve babadan sevgi görmesi gereken çocuk eğer bu manevi gıdadan 
ve olumlu ortamda yoksun kalırsa nevrotik bir şahsa dönüşebilir. Annesiz ve babasız 
büyüyen bir çocuğun ilerde nevrotik bir kişiliğe dönmesi mümkündür. Yalnızca 
anneye veya babaya sahip olan çocukta bu olasılık bir derece daha düşüktür fakat 
özellikle kız çocuklarında bu durumun gözlenmesi beklenir. 

Pepita ve Handan karakterlerine baktığımızda eserlerin bazı kısımlarında bu iki 
genç kadının nevrotik olarak adlandırabileceğimiz bazı tutumlarda bulunduklarını 
görürüz. Elbette biz bunu söylerken bir olasılık çerçevesinde değerlendirmekteyiz. 
Kesinlikle öyle olduğunu söylemememizle beraber nevroz çerçevesinde 
incelenebilecek bazı tutumlar ön plandadır.Pepita'nın küçüklüğündeki yetişme şartları, 
babasız kalması, sefalet içinde büyümesi, annesiyle özdeşleşme konusunda talihsizliğe 
uğraması,  kendinden yaşça büyük bir erkekle evlilik yapması, dul kalması, yalnızlığı, 
bizde onunnevrotik bir yöne doğru sürüklenebileceği fikrini uyandırmaktadır. Pepita, 
âşık olduğu Luis'e kavuşamayacak olmasınn getirdiği çaresizlik hissiyle büyük bir 
karamsarlığa kapılırken, karşı taraftan büyük bir sevgiyle karşılık görmeyi bekler:"Ben 
de bundan korkuyordum! Siz beni sevmiyorsunuz. Sizin sevdiğiniz şey koku, esans ve 
bana benzetmiş olduğunuz bir ruhun derinliği."(Valera 2013: 303)Pepita bu 
cümleleriyle karşı tarafın da sevgisine güvenmediğini belirtir. Luis'den uzak kalma 
fikrine dayanamayan ve her an somut olarak onu yanı başında bulmak isteyen Pepita, 
eksikliğini duyduğu sevgiyi şu sözlerle ifade eder:"Acemi ve tecrübesiz ruhum bu 
ustalıklara, uzaklıklara ve aşkın saflıklarına ulaşamıyor. Asi iradem sizin bana 
sunduğunuz şeyi reddediyor. Ben sizi, sissiz hayal bile edemiyorum. Benim için siz 
ağzınızsınız, gözlerinizsiniz, siyah saçlarınızsınız ve ben ellerimle okşamak istiyorum. 
Siz benim için kulaklarıma hoş gelen ve beni eriten yumuşak aksanınızla söylediğiniz 
sözleriniz ve tatlı sesinizsiniz. Siz benim için tam olarak beni kendine âşık eden ve 
baştan çıkaran bir vücutsunuz. Benim ruhum bu kısıtlamalara karşı isteksiz ve 
yetersiz." 
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Handan ise Hüsnü Paşa'nın onu terk etmesiyle depresif bir ruh haline girerken 
âşık olmadığı o adam tarafından sevilmek ve arzulanmak ister. Onu yanı başında 
görmeye hasret genç kadın, mektuplarında bunu nevrotik bir ifadeyle belirtir:"Hayır, 
mutlak bana geleceksin. Niçin yalvarmadım? Niçin birlikte geçen sevgili saatleri birer 
birer saymadım? Onların hararetini, onların güzel ve muhteşem ihtiraslarını, her şeye 
galebe çalan raşelerini, sarhoşluklarını hatırlatmadım? Sarhoşluklarını 
hatırlatmadım? Ben senin küçük sevgilin değil miyim? Beni ne kadar sevdiğini 
unuttun mu? Unuttun mu ki beraber yaşadığımız saatler, anlar hiç para ile alınabilir 
anlar mı? Gel Hüsnü, yine eskiden iyi olacağım anladın mı? Ne istemezsen 
olmayacak, isterse küçük bir tek münzevi oda, fakat o oda bir aşk mihrabı, bir aşk 
mabedi olacak. [...] Bu dengesiz, hummalı, hezeyanlı galeyanlarımda bir cinnet 
unsuru var. Çağırdığım çehre sen misin, bilmiyorum bile. Hastayım, Hüsnü, 
hastayım."(Adıvar 2015: 157)Bu cümleleriyle Handan,  Hüsnü Paşa'yı yanı başında 
isterken,  sevgisizliğin onu nasıl derinden sarstığı ve de hastalıklı bir hale soktuğu 
görülmektedir. 

Yas, Melankoli ve Karasevda 

Handan ve Pepita, romanlarda ele alındığı kadarıyla belirli dönemlerde yas 
tutarlarken, ulaşamadıkları aşklarından dolayı karasevdaya kapılmışlar ve nihayetinde 
melankolik bir ruh haline sürüklenmişlerdir. Handan, Hüsnü Paşa’nın kendisini terk 
etmesiyle saplandığı yası ve melankolik ruh halini,  ilerleyen zamanlarda Refik 
Cemal’e karşı hissettiği karasevdayla yeniden yaşar. Pepita ise, yaşlı kocası Don 
Gumersindo’nun ölümünden sonra derin bir yas dönemine girer. Sonrasında hayatına 
giren Luis’e duyduğu karasevda ile aynı Handan gibi melankolik duyguların içerisinde 
bulur kendini. Bu iki genç kadın yas, melankoli ve karasevda üçgeninde kalır. Onları 
birlikte incelenmeye değer kılan da bu üçgendir. 

Sigmund Freud yasın, sevilen bir yakının veya ülke, özgürlük, bir ideal gibi 
düşünsel-soyut değerlerin kaybıyla gelişen bir tepki olduğunu söyler. Normal yasta 
nesnenin yitimi ile baş edilir. Ona göre, yasta şahsın kendisine saygısında bir bozulma 
yoktur ama diğer belirtiler melankoli ile aynıdır. Freud, melankolinin ise bir yanda yas 
gibi, sevgi nesnesinin gerçek yitimine karşı bir tepki olduğunu belirtir. Melankolinin 
sevilen bir nesnenin kaybına karşı bir tepki olabileceğini söyler. Nesne muhtemelen 
gerçekten ölmemiş olabilir fakat sevilen bir nesne olarak kaybedilmiştir. (Freud 2015: 
1-4) Melankolinin ayırıcı özelliklerinin, derin acılı bir hal, dış dünyaya ilginin 
kesilmesi, günlük aktivitelerin azalması ve kişinin kendini kınamaya, yermeye varan, 
sanrıya dayalı ceza görme beklentisi olabileceğini söyler. Melankolik kişinin kendine 
olan saygısı azalmıştır. Melankolide hastalığa yol açan durumlar çoğu zaman ölüm 
yolu ile olan bir kayıptan ziyade, bireyin hafife alındığı, ihmal edildiği, hayal 
kırıklığına uğradığı, dolayısıyla ilişkiye sevgi ve nefret gibi karşıt duyguların girdiği 
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tüm duyguları kapsadığını belirtir. Melankolik kişilerin benlik saygısında alışılmadık 
bir azalma ve egoda büyük ölçüde bir zayıflama gibi yas içinde rastlanılmayan bazı 
belirtiler sergilediklerini ifade eder. Yasta dünyanın, melankolide ise egonun değersiz 
ve boş hale geldiğini söyler. Kişi, kendisinde herhangi bir değişiklik olduğunu 
görmez. Eleştirilerini geçmişe yöneltir. Hiçbir zaman iyi olmadığını ilan eder. Bu 
aşağılık sanrıları ile ortaya çıkan tablonun uykusuzluk, beslenmeyi reddetme ve her 
canlıyı hayata bağlayan yaşam içgüdüsünü yok etme ile tamamlandığını belirtilir. 
Psikolog Timuçin Oral ise Karasevda’danDepresyon’a Hüznün Tarihi adlı 
makalesinde Kapadokyalı Aretaeus’tan82 alıntı yaparak melankoliyi şöyle tanımlıyor: 
“Ateş olmaksızın görülen ruhsal bir hastalıktır. Çılgın kimselerde zihin bazen öfkeye, 
bazen neşeye dönerken, melankoliklerde sadece hüzne ve kedere gider. Ayrıca hastalık 
ilerlerse rüyalar sahici, korkunç ve net hale gelir; hastalar mantıksız korkulara 
kapılır.”(Oral 2009: 1-3) 

Pepita, Don Gumersindo öldüğünde uzun süreli bir yas dönemine girer. 
“Annesini kaybedeli iki ve dul kalalı bir buçuk seneden fazla olmasına rağmen Pepita 
hala dulluğunun yasını tutuyor. İyileşme süreci, sessizce yaşamını sürmesi ve 
melankolisi öyle bir hal içindeydi ki herhangi bir insan sanki genç kocasını 
kaybetmişçesine ağladığını düşünebilirdi.”(Valera 2013: 150)“Bir anda gözleri 
buğulandı; bütün o güzel yüzü net bir şekilde solgundu. Yüzünde güzel bir melankoli 
ifadesi bulunuyordu. Acıların annesi gibi görünüyordu adeta. Gözyaşları gözlerinden 
yavaşça akmaya başladı ve yanaklarından döküldü.” (Valera 2013: 240)Sonrasında 
ulaşamadığı aşkla melankoliye kapılır:“Babam bana Pepita’nın hasta olduğunu ve 
misafir alamayacağını söyledi. Bir anda yaşamış olduğu aşk acısının hastalığa sebep 
olması fikriyle irkildim” (Valera 2013: 243)Luis tarafında söylenen bu cümleden genç 
kadının yaşamış olduğu yoğun duygularla ve umutsuzlukla birlikte melankolik bir ruh 
haline sürüklenerek hasta olduğunu görüyoruz. 

Handan ise kendisine âşık olan genç Nazım’ın, aşkına karşılık bulamadığında 
intihar etmesiyle uzun bir dönem yas yaşar. Bu dönemde neşesiz, solgun bir kadın 
olmuştur.“[…] Handan hep zavallı Nazım’ın sevdiği parçaları çalıyormuş; evet, 
akşamları gözleri hep mazinin şiir ve hayaliyle müphem ve uzak.”(Adıvar 2015: 122) 
“Bu hareketsiz ve sönük rüya ziyasında Handan’ın yüzünde ebedi bir hüsran, ebedi 
bir yeis ve elem gölgesi dalgalanıyordu. Büyük gözleri bu nihayetsiz yeşillerden aldığı 
renklerle ruhundaki ıstırabın şiddetini yumuşatmış, ağır ve hazin bir keder koymuştu.” 
(Adıvar 2015: 119)“Çehresinde müthiş bir elemden ziyade ebedi bir yorgunluk ve 
yaşamaktan bir bıkkınlık vardı” (Adıvar 2015: 91) 

82 Kapadokyalı Arateaus: Kapadokya’da yaşamış ve Roma ve İskenderiye’de çalışmış olan bir yunan bilginidir. 
Aretaeus migren baş ağrısını, şeker hastalığını, astım ve trigeminal nevraljiyi ilk kez tanımlayan hekimdir. 
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Bu cümlelerden Handan’ın yas duygularıyla birlikte içindeki neşesinin 
söndüğünü, hayata karşı kayıtsız kaldığını ve de umutsuzluğa kapıldığını görebiliriz. 
İki genç kadın aynı zamanda kapıldıkları karasevdayla da melankoliye 
sürüklenmektedirler. Serol Teber karasevdayı ağır bir hüzün, ruhsal acı, ruhsal-
bedensel tükenme durumuyla süren kimi kez ölümle sonuçlanan bir duygu olarak 
tanımlar. Galenus’tan83 alıntı yaparak karasevdanın melankoli gibi yapısal bir 
rahatsızlık olmadığını, bazı durumlarda rastlantı sonucu ortaya çıkabilen bir tür ruhsal 
durum olarak nitelendirmiştir. Bu ruhsal durumun melankoli değil, onun benzeri 
olduğunu vurgular. Galenus’a göre karasevdalı insanlarda canlılık azalır, yorgunluk 
iştahsızlık, zayıflama, solgunluk, nabız atışlarının zayıflaması gibi bedensel belirtilerle 
birlikte, uykusuzluk, hüzün, inleme-sızlama, düşüncenin sevilen kişi üzerine 
yoğunlaşması, patolojik bir suçluluk duygusu, düşüncelerin giderek hezeyan niteliğine 
dönüşmesi ile ruhsan durum psikotik niteliklere dönüşür. (Teber 2009: 208) Eserde 
genç Pepita kendini,  yaşadığı karasevda sebebiyle suçlarken aynı zaman da küçük 
görür. Luis’i asla hak etmeyen, aciz bir kişilik olarak tanımlar kendini.“Don Luis 
haklı. Ben ona layık değilim. Ne kadar çabalarsam çabalayayım onun seviyesine nasıl 
yükselirim, onu nasıl anlayabilirim ve benim ruhum nasıl onun ruhuyla kuruşuz bir 
iletişim kurabilir? Ben budala, köylü, cahil ve aptalım. O, dehasının kanatlarıyla 
yükselecek. Benim gibi zavallı, cahil bir kadını burada, yeryüzünde umutsuz ve teselli 
edilemez bir halde bırakacak. Onun peşinden gidemeyeceğim bile.”(Valera 2013: 259-
260) 

Kapıldığı karasevda ve onun beraberinde gelen bu melankolik hallerden dolayı 
Pepita kendinden nefret eden, hayattan zevk alamayan, acı çeken bir kadına 
dönüşmüştür. Genç kadına göre suçlu kendisidir ve yetersiz bir insandır. Karasevda ile 
birlikte hissettikleri, onun melankolinin derinlerinde olduğunu gösterir. Aynı Pepita 
gibi, Handan da Refik Cemal’e duyduğu karasevdayla hastalıklı bir hale bürünür ve bu 
melankolik hal içerisinde kendini küçük görmeye, suçlamaya başlar. “Ben artık zelil 
ve sefil bir günahkâr oldum. Ben artık tarihin en melun çehresi Yehuda’ya nazire 
oldum […] Şimdi artık hıyanetin Handan’dan başka çehresi yok. […] Değil cennet, 
hatta cehennem, cehennemin en yakıcı, en işkence edici derinlikleri bile beni kusup 
atmalı. Ben ebediyen hiçbir yerde kendime yer bulmamalıyım.” (Adıvar 2015: 228) 

Handan’ın,  kardeşi gibi gördüğü Neriman’ın kocası Refil Cemal’e duyduğu aşk 
ve karasevda, onu, bu içinden çıkılmaz ruh haline sürüklerken,  yukarıda ifade edildiği 
gibi hasta olmasına sebep olur. Kimi zaman ölümle sonuçlandığını ifade ettiğimiz 
gibi, Handan da içinden çıkamadığı bu yoğun hislerle, kapıldığı hastalığın üstesinden 
gelemeyerek hayatını kaybeder. Kendisini seven genç adam Nazım’ın ölümüyle gelen 

83Galenus (Galen): Bergamalı Galen, tıp doktoru, bilim insanı ve filozoftur. Antik Roma’nın en önemli 
hekimlerindendir. Deneysel fizyolojisinin kurucusu ve dünyanın ilk spor hekimidir. 
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yas, kocası Hüsnü Paşa’nın yokluğunun, imkânsız aşkın ve karasevdanın getirdiği 
melankoli, Handan’da üstesinden gelinemeyecek yaralar açmış ve onu derinden 
hırpalamıştır. Bunun üzerine genç kadın yaşadığı bu talihsizliklerle psikolojik 
bunalımlara girer ve hiçbir şeyin düzene giremeyeceği inancıyla hayata gözlerini 
yumar.Handan’ın hüzünlü sonunun aksine, hayat Pepita’ya nihayetinde gülmüştür. 
Toplumsal kuralların yasak aşkları kabul etmediği bir dönemde Pepita, Handan gibi 
bir sona ulaşmaz. O, Luis’e karşı duyduğu karasevdanın acısını uzun süreli 
yaşamazken ona kavuşur. Eserin sonunda Luis’le mutlu bir evlilik yapan Pepita, 
Handan’ın yaşamış olduğu sonu yaşamaz. 

Aşk Psikolojisi 

Yas, melankoli ve karasevda insanı karanlığa çeken duygulardır ve iki kadın 
eserde bu duyguları yoğun bir şekilde yaşar. Fakat bunun yanında iki genç kadın 
karanlık duyguların derinliklerinde, içlerinde coşkuya neden olan aşk duygusuyla da 
bambaşka duygular tadarken, daha önce hiç yaşamadıkları hisleri tecrübe ederler. 
Bunca karamsarlığın arasından sıyrılıp gelen aşk duygusu, iki kadın için hiç 
beklenilmeyen bir durum olmuştur. Pepita, Luis’e kavuşamamanın getirdiği 
melankolinin yanında onun varlığına ve karakterine duyduğu aşkla tanımlanamaz bir 
coşkuya da kapılmıştır. Handan ise daha önce kimseye âşık olmamış bir kadın olarak 
Refik Cemal’e karşı beslediği aşk duygularıyla, daha önceden hiç tecrübe etmediği 
duyguları hissetmiştir. 

Peki, aşk nedir? Karasevda gibi insanı melankoliye mi çeker? İnsan kime, neden 
âşık olur ve bu aşk nasıl sevgiyle bütünleşir? Psikiyatr LouannBrizendine, Kadın 
Beyni adlı kitabında, âşık olduğumuzda harekete geçen beyin devrelerinin uyuşturucu 
arayan bir bağımlının beyninde harekete geçen devrelerle aynı olduğunu söyler. Aşk 
devreleri tam güç çalışırken beynin korku alarm sistemi (amigdala) ve beynin eleştirel 
düşünme-endişe merkezi (anteriorsingulat korteks) kapanır. Brizendine, bunun ecstasy 
adlı uyarıcının da aynı etkiyi yaptığını ekler. Bu durumda, yabancılara yönelik uyarı 
sistemleri kapanırken aşk devreleri çalışmaya başlar. Yani aşkın doğal bir ecstacy 
etkisi yaptığı belirtilir. Aşkın erken dönemlerinde görülen semptomlar,  amfetamin, 
kokain gibi uyarıcılar ve eroin morfin ve oxycontin gibi afyon türevi uyuşturucuların 
etkisiyle benzerlik gösterir. Bu uyuşturucular beynin ödül devrelerini tetikler, 
kimyasal salgılara neden olur ve romantizmin yarattığına benzer etkiler yaratır. 
(Brizendine 2011: 98) 

İki genç kadının, yasak aşk olarak tanımladığımız ilişkilere sürüklenmesindeki 
arzu, itici güç ve cesaret ise, kapıldıkları aşk duygusunun getirdiği umursamazlık ve 
korkusuzluk olabilir. Toplum, aile tarafından dışlanmayı göz alarak girdikleri bu yolda 
değişen beyin kimyası onları daha ince hissetmemiş oldukları hislerle yoğun bir aşk 
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duygusuna iter.Psikiyatr Nevzat Tarhan ise aşkı, sevginin tutkulu ve derinlikli biçimi 
olarak tanımlar. Aşkın en önemli özelliğinin bağlılık ve şefkat olduğunu belirtir. 
(Tarhan 2013: 283) Sevdiğine delice bir tutkuyla bağlanan âşık kişi, onun için kendi 
çıkarlarını terk edebilir. Âşık olan kişinin muhakeme yetisi ikinci plana düşmüştür ve 
duygular ön plana çıkmıştır.Daha önce yaşamadıkları duygular yaşayan ve âşık olan 
iki kadın,  karşı tarafı aklından atamazken gün geçtikçe bu hisler yoğunlaşır. Fakat bu 
iki genç kadın benzer duyguları yaşarken, âşık oldukları kişilerin birbirine benzemesi 
de şaşırtıcıdır. Çünkü Pepita’nın aşk yaşadığı Luis ile Handan’ın âşık olduğu Refik 
Cemal benzer noktalarda kesişir; ikisi de entelektüel seviyeleri çok yüksek insanlardır. 
Ayrıca çevrelerince çok sevilip sayılan bu iki erkek, şefkat ve merhamet duygularını 
da yansıtırken, yardımsever ve fedakâr tutumlar sergilerler. Luis, Pepita’ya karşı son 
dere anlayışlı, kibar ve abartıdan uzak bir tutum takınır. Aynı şekilde Refik Cemal de 
Handan’ın depresif, hüzünlü ve hasta anlarında ona elinden geldiğince yardımcı 
olurken pek çok fedakârlık yapar. Yalnız hissetmemesi için çabalayan genç adam, 
Handan’ın üzerine titrer. Öyleyse, aşk hislerinin iyi meziyetlere sahip kişilere 
duyulmasıyla,  sevgiye dönüştüğünü ve derinleştiğini ifade edebiliriz.Psikolog 
ElaineHatfieldaşkın ve dolaylı olarak sevginin ilk adımını, ilk çekimini kişinin dış 
görünüşünün gerçekleştirdiğini söyler. İnsan güzellikten etkilenmeye meyillidir; bu, 
doğasında vardır. Güzellikten hoşlanır ve bu açıdan güzellik aşka ve sevgiye gidecek 
yolun ilk adımı sayılabilir. Hatfield’e göre dış görünüşünün zarafeti, alımlılığı, jest ve 
mimiklerin hoşluğu, ses tonunun ilgi çekiciliği bir kişinin karşısındakine ilgi 
duymasında önem taşır. (Hatfield 2009: 4-10) Saydığımız bu özellikler, aşkın oluşma 
safhasında ilk adımı oluşturur fakat sevgiyi tam olarak beslemez. Nevzat Tarhan bu 
konuda sevginin beslenmesi için gerekli olan diğer ve daha önemli unsurların kişinin 
karakter yapısı, aklı ve ruh dünyası olduğunu belirtir. (Tarhan 2013: 282-283) 

Pepita, başlangıçta Luis’in dış görünüşünden etkilenir:“[…]Gözlerinin 
güzelliğini, teninin beyazlığını ve pembeliğini, ara sıra gülümsediğinde beliren 
dişlerinin inci gibi oluşunu, dudaklarının eflatun rengini, alnının berraklığını ve 
parlaklığını fark ediyorum.”(Valera 2013: 151)Sonrasında ise genç kadın, Luis’in 
karakterinden etkilenir:“Siz bana don Luis’in meziyetlerinden, bilgeliğinden, 
yeteneğinden, geniş yüreğinden bahsetmemiş olsanız da ben onun konuşmalarından 
bunu anlamıştım. Sonuç itibariyle ben aptal ya da cahil değilim. Onun karakterindeki 
inceliği, doğal saygınlığı, başkalarından öğrenilmemiş kibarlığı, zekâ ve tutkuyla dolu 
gözlerini fark etmiştim. Bütün bunlar bana çok hoş ve çekici gelmişti.”(Valera 2013: 
184)Zaman geçtikçe kendini Luis’e âşık bulan Pepita, karşı tarafın karakter yapısına 
hayran kalır.  

Handan ise, Refik Cemal’e karşı duyduğu bu yoğun hisleri şu cümlelerle ifade 
eder:“Ben onu seviyorum, körlerin ziyayı sevdiği gibi seviyorum. O yanımda olmasa 
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bütün hayat vazifelerim duracak zannediyorum. […] Hayatımda ancak birbirini takip 
eden güneşli, mesut günler var bir de bu günlerin saadetini, güneşini yapan Refik 
Cemal.”(Adıvar 2015: 216)Yaşadığı onca olumsuz duygudan sonra için Refik 
Cemal’le coşku dolu olması onun aşk ve sevgiyle bütünleştiğini göstermektedir.“Gel, 
Refik Cemal, sevgilim. Bunlar hepsi sen. Bu çehreler, bu hayaller, bu denizler, dağlar, 
tozlu yollu memleketler, bu benimle oynayan kumral çocuk, hepsi, hepsi, hatta bu 
tabut bile… Gel, sevgili, sevgili Refik Cemal.” (Adıvar 2015: 220) 

Yoğun bir şekilde yaşanan aşk hisleriyle daha önce hiç tecrübe etmedikleri bir 
dünyaya kapı aralayan bu iki kadın, aşkın coşku dolu yanlarıyla karşı tarafı severken, 
imkânsızlığın getirdiği çaresizlikle melankolik ruh haline bürünürler ve bu aşk 
karasevdaya dönüşür. Yaşadıkları duygular, ilişkiler sonucunda elde ettikleri tecrübe 
ve sürüklendikleri yas,  bu kadınları ortak pek çok noktada buluşturmuştur. Birbirine 
çok benzeyen bu iki zarif, entelektüel, saygın kadın ne yazık ki daha önce hiç 
yaşamadıkları bir duyguyla sarsılır.  

Sonuç 

Farklı kaderleriyle benzer psikolojik bunalımlardan ve ruh hallerinden geçen iki 
genç kadın, insan olarak farklı kültürlerde, toplumlar ve dinlerde yaşasalar da ortak bir 
paydada buluşmuşlardır. İki kadının tutkuları, hüzünleri, melankolik ruh halleri ve 
yaşadıkları aşkları onları benzer kılarken, psikolojik olarak açıklamayı gerektirecek 
veriler de taşımaktadır. Türk Edebiyatından Adıvar ve İspanyol Edebiyatından Valera, 
bambaşka birikimlerle benzer karakterler yaratmış, onları psikolojik olarak ele almış 
ve de eserlerinde bunları ayrıntılı bir şekilde anlatırken insanın evrensel noktalarına 
ışık tutmuşlardır. 
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ÖZET 

Savaş, sosyal psikoloji açısından en tahrip edici şiddet türüdür. Savaş, hem savaşa katılanlar, 
diğer bir ifadeyle askerler açısından, hem de kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarını korumak 
zorunda olan ve hayatta kalma mücadelesi veren cephe gerisinde kalanlar açısından ağır ve 
şiddetli bir travmadır. Savaş, bireyleri, doğal olarak toplumu değişime sürükler. Savaş 
yüzünden toplumun psikolojik, fizyolojik ve sosyo-kültürel ihtiyaçları sekteye uğrar. Bu 
çalışmada, Mehmed Niyazi Özdemir’in Çanakkale Mahşeri ve Konstantin Mihayloviç 
Simonov’un Günler ve Geceler adlı eserlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Rusya’nın 
farklı dönemlerde Müttefik devletlere karşı güç dengesinin sağlanamadığı bir atmosferde 
maruz kaldığı, tarihlerinin en büyük savaşlarından kesitler anlatılacaktır. Bu savaşların insan 
psikolojisi üzerinde bıraktığı izler yansıtılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mehmed Niyazi, Simonov, Çanakkale Mahşeri, Günlerv e Geceler, 
SavaşPsikolojisi 

THE PSYCHOLOGY OF WAR IN THE WORKS ÇANAKKALE MAHŞERİ BY 
MEHMED NIYAZI OZDEMIR AND DAYS AND NIGHTS BY KONSTANTIN 

MIHAYLOVICH SIMONOV 

ABSTRACT 

War is the biggest, most important and destroying type of violence created by humans. War is 
an important, serious and severe trauma for both soldiers who engage with it and public who 
are caught in war and strive to protect their families’ and their own life and to survive. War 
leads individuals and, naturally, society to change. Psychological, physiological and socio-
cultural needs of society are interrupted due to war. The works examined in the present study 
depict some periods of the biggest wars of history encountered by Ottoman Empire and Russia 
in an atmosphere when a balance of power could not be provided against allied states in 
different periods. Scars of these wars will be used to reflect on human psychology. 

Keywords: Mehmed Niyazi, Simonov, Çanakkale Mahşeri, Days and Nights, the Psychology 
of War 

Çalışmada incelenecek olan, tarihi roman niteliğindeki eserleri, savaş-insan 
psikolojisi çerçevesinde değerlendirmeye başlamadan önce, bu eserlerle bağlantılı 
olarak edebiyat-tarih ilişkisine değinilecektir.  

Edebiyat tarihi üzerine yapılan araştırmalar, İlkçağ’dan itibaren edebiyat ile 
tarihin tek bir disiplin olarak ele alındığını gösterir. Ancak zaman içerisinde edebiyat 
ve tarih birbirinden ayrı olarak varlığını sürdürür. Tarihi roman ise, bu iki disiplini 
birbirine bağlayan bir köprü görevi üstlenir. 
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Mehmed Niyazi, tarihi roman üzerine düşüncelerini belirtirken, tarihi gerçeklere 
bağlı kalmanın zorunluluğundan bahseder: 

“Benim kanaatime göre tarihi romanda yazar, tarihi olaylara bağımlı ve sadık 
kalmak mecburiyetindedir. Ciddi bir yazar, olayları olduğu gibi yansıtmayı görev 
bilir. Tarihi romanda kurgu, romancının harcı olmadığı için, yazmak istediği tarihi 
olaydan nasıl bir senaryo çıkarabilirimin güçlüğü içerisindedir.” (Düzgün 2008: 41) 

Prof. Dr. Gürsel Aytaç, tarihi roman içerisinde büyük bir öneme sahip olan 
gerçeklik ilkesine, “Günümüz Türk Romanında Gerçeklik ve Gerçekçilik” başlıklı 
çalışmasında değinir. Aytaç, toplumsal gerçekliği işlemenin, gerçekçi romanın 
yalnızca bir koşulu olduğunu belirtir. Ona göre önemli olan, konunun nesnel bir 
yaklaşımla incelenmiş olması gerektiğidir.   

Mehmed Niyazi Özdemir’in Çanakkale Mahşeri ve Konstantin Mihayloviç 
Simonov’un Günler ve Geceler adlı eserlerinde, iki büyük savaşta cephede ve cephe 
gerisinde yaşanan tarihi gerçeklikler, insanların duygu ve düşüncelerini yansıtarak 
edebi bir şekilde aktarılır. 

Birinci Dünya Savaşı cephelerinden tarihin en kanlı mücadelesi olarak bilinen 
Çanakkale Savaşı, 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı 
Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf 
devletleri, Çanakkale Cephesi’nde gerçekleştirilen savaşta başarılı olmaları halinde 
büyük kazanımlar elde edecektir. Bu durumda Türk ordusu ikiye bölünecek, İstanbul 
ve boğazların kontrolü İtilaf devletlerinin elinde olacak, Tuna’ya bir geçit açılacak, 
Rusya ile iletişim kurulacak ve Rusya’nın zengin tahıl ambarlarına sahip olma imkanı 
elde edilecek, Balkan ülkelerinin İtilaf devletlerinin yanında yer alması sağlanacak, 
Karadeniz limanlarında kilitlenmiş ticaret gemileri serbest bırakılacaktır.  

Tarihimizin bu büyük önem taşıyan savaşı, edebiyat alanında da yerini bulur. 
Eserlerinde milli konuları ön plana çıkaran, Türk kültür ve bilim hayatına hem 
hikayeci, hem romancı, hem de fikir adamı olarak özgün katkılarda bulunan Mehmed 
Niyazi Özdemir, Yazarlar Birliği Ödülü’ne layık görülen Çanakkale Mahşeri adlı 
romanında, bu savaşı atılan ilk mermiden başlayarak ve bütün cephelerde sonuna 
kadar devam ettirerek anlatır.   

19 Şubat 1915’ten itibaren, ortak bir İngiliz-Fransız donanması Anadolu’ya 
girmek için Çanakkale Boğazı’nın her iki tarafındaki Türk tabyalarını bombardımana 
başlar. Savaşın başlamasıyla beraber Müttefiklerin saldırıları İstanbul’daki gazete 
manşetlerinde yerini alır. Türklerin Çanakkale’yi geçirmemek için gösterdikleri azim 
de haberlerde anlatılmaktadır. Darülfünun ve medreselerin sınıfları günden güne 
boşalmaktadır. Çünkü eli silah tutan her genç, gönüllü olarak savaşa katılmak için 
sıraya girmektedir. Özellikle de erkeklerin, doğdukları andan itibaren toplum 
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içerisinde evini, eşini ve ailesini koruyan, gerektiğinde vatanı için canını verebilecek 
bir algıyla yetiştiriliyor olması da gönüllülüğü etkileyen önemli bir unsurdur. 

Hasan Şakir de gönüllü olarak savaşta yer alır. Babasını savaşta kaybetmiş, 
dedesi Müderris Rasih Efendi ve sevdiği Dilara’sından başka kimsesi olmayan bir 
tıbbiye öğrencisidir. Hasan, zayıf, kumral, güler yüzlü, kibar, sevecen bir delikanlıdır. 
Okul arkadaşı Yusuf’la, ardında dedesini ve Dilara’yı bırakarak cepheye gider. 
Müderris Rasih Efendi, oğlu gibi torununu da savaşta kaybetmenin korkusunu yaşasa 
da, ülkenin içinde bulunduğu durum itibarıyla nice Hasan’lara ihtiyaç duyulduğunun 
bilincindedir. Derste ülkenin durumunu, savaşın gidişatını anlatırken, tıpkı Hasan gibi 
eğitimini yarıda bırakıp gönüllü olarak savaşta çarpışma hevesiyle tutuşan gençler 
olduğunu anlar: 

“İçinde bulunduğumuz savaş, sıradan bir savaş değil. Çekileceğimiz yer 
kalmadı. Kaderimizin saati çalmıştır; ya yok olacağız yahut da şerefimizle 
yaşayacağız. Müttefikler en güçlü, en modern silahlarıyla saldırıyorlar! Onlara ancak 
canımızla karşı koyacağız!... Bir ara gözlerinin karardığını zannetti. Gözlerini 
ovuşturdu. Yanlış mı görüyordu? Sınıf bomboştu! Ne zaman boşalmıştı!...”(Niyazi 
2007:23) 

Savaşta cephaneliğe koşan subay ve erlerin yanı sıra kır saçları ve yüzlerindeki 
derin çizgilerle dikkat çeken yaşlı askerler de vardır. Bu askerlerden birisi de Oğuz 
amcadır. İki oğlunu Sarıkamış cephesine göndermiş olan Oğuz amca, arkasında bir 
kızını, bir oğlunu ve eşini bırakıp geçkin yaşına rağmen savaşa katılmış, hayatı 
boyunca yokluk çekmiş ancak demirden karakteriyle hayattan hiçbir zaman 
kopmamış, son nefesine kadar savaşma hırsıyla dolu, vatanına, toprağına coşkuyla 
sahip çıkan bir askerdir.   

“Oğuz Amca da uyuyamıyordu; kendisi bu havada titriyorsa, Sarıkamış 
cephesindeki iki oğlu dondurucu soğuklara nasıl dayanıyorlardı?... Evde bir Mustafa 
kalmıştı; her şey ona bakıyordu.. Karısı Hatice’nin boynu bükük hali, içinde bir kor 
gibi yanıyordu. Fakirlik ona bir gün göstermemiş, şimdi de hasret cehennemine 
düşmüştü. Ayrılırken kızı Nadiye nasıl feryat etmiş, koşarak boynuna sarılmıştı! Şimdi 
babasız ne yapıyordu?...”(Niyazi 2007:29) 

Memleket özlemi ve sevdiklerinden ayrı kalmanın yanı sıra, zorlu savaş 
koşulları da Türk askerlerinin bir diğer sorunu olur. Savaşta Türklerle Müttefikler 
arasında gerek askeri malzeme gerekse asker sayısı açısından eşitsizlik söz konusudur. 
Bir sineğin bir kartala saldırısı misali düşmanla eşit koşullarda savaşmayan Türk 
askerleri, zaman zaman ümitsizliğe düşseler de Allah’a sığınıp ondan yardım dileyerek 
kendilerini avuturlar ve güçlerini tazelerler. Bir yandan soğuyan havaya rağmen yazlık 

731 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

elbiseler içinde titreyerek savaşmak zorunda kalan askerler, diğer yandan yiyecek 
sıkıntısı çekmektedirler.  

Beşinci Osmanlı ordusu kumandanı Mareşal Liman VonSanders, Türk milletini 
ve Türk askerini, onların çektiği sıkıntıları şöyle anlatır: 

“Bir asker için mutluluk denen bir şey varsa, Türklerle omuz omuza 
savaşmaktır diyebilirim. Fakir insanlardı; buğday kırığından yapılmış çorba en 
önemli yemekleriydi; sağlıksız su içerlerdi; çamur barınaklarda yatarlardı; fakat en 
modern silah ve araçlarla donanmış düşmanlarına karşı aslanlar gibi savaşırlardı… 
Bu insanların kalplerinde sadece ve sadece ulvi bir vatan sevgisi vardır. Ölüme onlar 
kadar gülümseyerek giden bir millet ferdi daha görmedim.” (Niyazi 2007:9) 

Vatan uğruna savaşmak, mücadele etmek, zor koşullarda yaşam sürmek, sürekli 
ölüm korkusu yaşamak, öldürmek, parçalamak, acıma duygusunu yitirmek ve 
köreltilmiş, törpülenmiş daha birçok his, askerlerin savaşta nasıl bir psikolojiye 
büründüklerini gösterir. Eserin bir yerinde savaşan bir insanın kaybettikleri anlatılır: 

“Buraya gelmeden önce, bir kelebeği incitmekten çekinenlerin hayali düşmana 
süngü sallarken gözlerinde tutuşan öfke beni ürkütüyor. Hayatımız tüfekle, süngüyle 
yoğruluyor; “Yat, kalk; düşman karşıki tepede, hücum” la günlerimiz geçiyor. Bu 
ortam bizleri bambaşka insanlar haline getiriyor. Dün yüzbaşımız şöyle dedi. 
‘Askerliğin pek çok tarifi var; en doğrusu, «insan öldürme sanatı» şeklinde 
yapılanıdır.’ Bunun karakterimle hiç bağdaşmayacağını siz de takdir edersiniz. 
Neyleyim ki, nimetleriyle büyüdüğümüz vatanımız bizden bunu bekliyor. Kişilik 
değiştirmek bir anlamda ölmektir; demek ki önce öleceğiz, sonra öldüreceğiz.” 
(Niyazi 2007:111) 

Savaşta sadece askerler değil, geride kalan aileler de büyük sıkıntı içerisindedir. 
Her an sevdiklerinin şehit olduğu haberlerini alma korkusuyla yaşamaya devam 
ederken, açlıkla da mücadele etmektedirler. Bombalar hem cephede hem de şehrin 
dört bir yanında atılmaktadır:  

“ Ulu Cami’nin önündeki çan acı acı çalınınca, çoluk çocuk, yaşlı genç 
sığınaklara koştular. Telaştan korkup feryad eden çocukları anneleri susturmaya 
çalışırken Yenişehir üzerinden gelen dört uçak Çanakkale’yi bombalamaya başladı. 
…çarşının birçok yeri yanıyordu. Sığınaklardan çıkıp söndürmeleri mümkün değildi; 
zira uçaklar döne döne bombalıyorlardı. Bombalar patladıkça, çocukların çığlıkları 
ayyuka çıkıyor, halkın yüreği hopluyordu. Nasıl hoplamazdı; savaş her şeylerini alıp, 
götürmüştü; elde kalan da şu anda yanarsa, ne yaparlardı?...” (Niyazi 2007:229) 
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Yokluk içerisinde savaşan Türklere son teknoloji donanmalarıyla karşılık 
vermelerine rağmen Gelibolu’yu geçemeyen Müttefikler, tamamen ümitsizliğe 
kapılır.General Jean Hamilton, cebinden çıkardığı deftere şunları yazar: 

“… Evet, insan ruhunu yenmek mümkün olmuyor. Dünyada hiçbir ordu bu 
kadar sürekli ayakta kalamaz. Sadece bugün 1800 şarapnel attık. Aylardan beri gece 
gündüz savaş gemilerimiz mevzilerini bombalıyor. Son derece hırpalanmış Türkleri 
koruyan Cenab-ı Allah’larından ayırmak için başka ne yapılabilir!...” (Niyazi 
2007:508) 

Sonunda Müttefikler gece gizlice geri çekilirler ve savaşı Türk milleti kazanır. 
Böylece Çanakkale geçilmez olur. 

Dünya tarihinde görülen en büyük ve yıkıcı savaşlardan birisi de II. Dünya 
Savaşıdır. II. Dünya Savaşı 3 Eylül 1939'da İngiltere ve Fransa'nın Polonya'yı işgal 
eden Almanya'ya savaş ilan etmesiyle başlar. Savaşta Mihver devletleri Almanya, 
İtalya ve Japonya iken İngiltere, ABD ve SSCB Müttefik devletleri oluşturur. Savaşa 
giren ülkelerin tümü hem mevcut kaynaklarını hem de insan gücünü son zerresine 
kadar kullanır. Her savaşın kaçınılmaz felaketlerinden biri olarak sadece askerler 
değil, sivil halktan da çok sayıda insan yaşamını yitirir. ABD’nin sonradan katıldığı ve 
hemen hemen tüm Avrupa’ya yayılan savaş, 1945 yılı Eylül ayında sona erer. 
Almanya’da Adolf Hitler’in diktatörlüğünün yanı sıra Japon ve İtalyan 
imparatorlukları da bu savaş sonucunda yıkılmış olur. Rusya, Hitler’in saldıracağından 
şüphelendiği için Almanya ile saldırmazlık anlaşması imzalasa da 22 Haziran 1940’da 
Alman askerleri Fin, Romanya ve diğer birimlerin desteğiyle Baltık’tan Karadeniz’e 
uzanan bir hat üzerinden SSCB’ye saldırırlar. 

Savaşa hazırlıksız yakalanan Rusya, bir anda kendini savaşın içinde bulur. 
İlyaEhrenburg savaşa zorla itilen Rus halkını şöyle betimler: 

“Ruslar doğaları gereği kibar, tutkulu, kolayca sakinleşen, anlamaya ve 
affetmeye hazır bir halk. Nefret hiçbir zaman Rusların doğasında olmamıştır ve gökten 
inmemiştir. Halkımızın hissettiği bu nefret acı çekmekten doğmuştur. İlk başta 
çoğumuz bunun diğerleri gibi bir savaş olduğunu, sadece farklı üniformalar giymiş 
başka insanlarla karşı karşıya geldiğimizi düşünüyorduk. Şimdi ise bu savaşın daha 
önceki savaşlara hiçbir şekilde benzemediğini anladık. Hayatlarımızda ilk defa 
insanlarımız kendilerini insanlarla değil, modern bilimin verebileceği her şeyle 
silahlanmış, kötülük ve nefretle donanmış canavarlar, vahşilerle karşı karşıya 
bulmuşlardır. Nefretimiz şimdi olgundur. Şu anda genç bir şarap gibi başımıza 
vurmuyor; soğuk ve bilerek yapılıyor hale geldi..” (Riasanovsky-Steinberg 2011:553) 

İlya Ehrenburg, bu sözleriyle savaş öncesi ve savaş sonrası Rus halkının 
değişimini anlatırken, kendisinin de bu savaşa bir Sovyet vatandaşı olarak kayıtsız 
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kalamayışını gösterir. Tıpkı İlya Ehrenburg gibi hem bir yazar, hem bir şair, hem de 
bir gazeteci olarak tanınan Konstantin Mihayloviç Simonov da bu dev yıkımın 
gözlemcisi ve toplum eylemcisi olmuştur.  

1915-1979 yılları arasında yaşamış olan Simonov, ülkesinin zorla dahil olduğu 
bu büyük vatan savaşına, gözlemlerinden yola çıkarak eserlerinde yer verir. Simonov, 
savaş öncesi yıllarda eserlerinde genellikle yiğitlik ve kahramanlık konularını ele alan 
birisiyken, II. Dünya Savaşı yıllarında Краснаязвезда (Kızıl Yıldız) gazetesinin 
muhabiri olarak cephede yer aldıktan sonra savaşta Rus insanı konusuna yönelir. 
Русскиелюди (Ruslar) (1942) adlı piyesinde ve Дни и ночи (Günler ve Geceler) 
(1943-1944) eserinde de bu konuyu işler.  

1974’de Lenin Edebiyat Ödülü alan Simonov, Stalingrad’ın  II. Dünya Savaşı 
tarihine “kahraman şehir” adıyla geçmesini sağlayan Stalingrad Savunması’nı(1942) 
Günler ve Geceler adlı eserinde anlatır.  

Savaş için Stalingrad şehri dönüm noktası niteliğindedir. Alman birlikleri, 
Stalin’in adını alan ve Volga boyunca altmış beş kilometre uzanan bu sanayi şehrinde, 
savaş boyunca gördükleri en şiddetli ve en güçlü direnişle karşılaşırlar. Almanlar şehri 
teslim alabilselerdi, Volga’yı geçerek hem Moskova’nın hem de Leningrad’ın etrafını 
saracaklar ve Sovyetler Birliğini, Ural Dağlarının diğer yanında tepesi kesik bir kuzey 
devleti haline getireceklerdi. Ancak Sovyet birlikleri yerlerini koruyarak buna izin 
vermezler.   

Stalingrad’ın sokaksokak, ev ev savunulmasına tanık olan Simonov, orada 
yaşanan olayları, savaşanların özverilerini, bazen acı, bazen sevinç yüklü upuzun 
gündüz ve gecelerini, gazeteciliğin verdiği keskin bir gözlemcilik ve gerçeklikle 
romanında yeniden yaşatır. 

O dönemde güçlü bir orduya sahip olan Almanya, henüz savaşın yirminci 
günündeyken Stalingrad’a nefesini hissettirecek kadar yaklaşır. Bunun üzerine Rusya, 
şehri savunmanın faydasız olduğunu düşünüp umutsuzluğa kapılır. Kendilerini köşeye 
kıstırılmış hisseden Ruslar, Almanların karanlık bastığı için ya da dinlenmeye karar 
verdikleri için sessiz kaldığı gecelerde hep yoğun bir huzursuzluk yaşayıp, mevcut 
sessizliğin ardından sabaha kadar düşünüp, ertesi gün saldırıların nereden 
gelebileceğini tahmin etmeye çalışırlar. 

Çektiği acılarla ve mücadele ruhuyla birbirine kenetlenen Rus halkının eserde 
öne çıkan temsilcisi Yüzbaşı Saburov’dur. Yüzbaşı Saburov, Volga nehrinden su 
içerken onu adeta canlı bir varlık, bir insan gibi betimler ve bu anlatımında ona 
yüklediği kutsallığı duyumsatır: 
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“… dudaklarına götürüp içecekken ansızın acı bir şey geldi aklına: Özgürlüğün 
suyuydu bu! Volga’dan su içiyordu; ve savaştaydı. Oysa savaş ve Volga asla 
bağdaşamazlardı. Volga, ta çocukluğundan, okul sıralarından bu yana bütün ömrü 
boyunca o denli derin, o denli sonsuz Rus’tu ki onun için, şimdi bir yakasında durmuş 
su içerken öteki yakasında Almanların bulunması inanılmaz, yabancı bir şey gibi 
geliyordu ona.” (Simonov1989:19-20) 

Saburov, çevresinde sevilen ve saygı gören bir yüzbaşıdır. Savaş öncesi hayatı, 
kaderin yönlendirmesiyle hiç de düşündüğü doğrultuda olmamıştır. Çocuk denecek 
yaşta çalışmaya başlar. Her ne kadar okumak için birkaç girişimde bulunsa da bu 
girişimleri başarılı olamaz. Komsomol’a84girer ve parti üyeliğine geçer. Yaşı 
geldiğinde askerliğini yapar. Askerlik sonrası ise yapı ustalığı işine girişir. 

Saburov’un savaştaki sorumluluklarından biri de uzun zamandır cevapsız 
kalmış, ölülere gelen mektuplara cevap vermektir. Her ne kadar Saburov, ölenlerin 
yakınlarına bu haberi geç iletmek için ertelese de sonuç kaçınılmazdır. İlk mektup 
savaşın ilk günlerinde ölen Parfenov’un karısındandır: 

“Sevgili Petyonka, hepimiz sensiz çok sıkılıyoruz ve savaş ne zaman bitecek de 
sen geri döneceksin diye bekliyoruz. Galoçka artık iyice büyüdü; yürümeye bile 
başladı, hemen hemen hiç düşmüyor…”(Simonov 1989:111) 

Saburov, bu tür durumlarda yalan söylemeyi tercih ederdi. Aslında söylenecek 
tek bir söz vardı: ‘O öldü.’ Ancak bunu hiçbir zaman beceremez, uygun cümlelerle her 
şeyin yolunda olduğunu anlatırdı. Anlatıcı eserinde bu mektuplara yer vererek 
askerlerin geçmiş yaşamlarını ve geride bıraktıklarını esere taşımış olur ve aynı 
zamanda ailelerin içinde bulunduğu dramatik atmosferi aktarmak ister.  

Yüzbaşı Saburov, Volga’nın bir tarafından diğer tarafına vapurla geçerken adını 
ileriki zamanlarda öğrendiği hemşire Anya ile tanışır. Anya her gün yüzlerce yaralıyı 
bir kıyıdan diğerine taşımaktadır. Henüz çok genç olan Anya, Yüzbaşı Saburov ile 
yaptığı konuşmada örselenmiş hayallerinden ve onlara kavuşamama korkusundan 
bahseder: 

“Korkunç olan nedir bilir misiniz? Korkunç olan, genç insanların ansızın 
ölmeleri ve hiçbir şeyin olmamasıdır. Hiçbir şey olmayacak… Biliyor musunuz, kaç 
yaşındayım ben? On sekiz yaşındayım ve henüz hiçbir şey görmedim… Ama hiçbir 
şey… Nasıl okuyacağımı düşledim hep; okuyamadım... Moskova’ya başka yerlere 
gideceğimi düşledim; hiçbir yere gidemedim… Hep düşledim ki, nasıl seveceğim, nasıl 
evleneceğim diye ama bunların hiçbiri olmadı… Ve şimdi korkuyorum, çok 

84Komsomol: Sovyetler Birliği Lenin Komünist Gençlik Birliği’nin (VLKSM) kısaltmasıdır. Öncü Sovyet gençliğinin 
büyük bir kitlesini bir araya getiren sosyal bir örgüttür. http://что-означает.рф/ 
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korkuyorum, hiçbir şey olmayacak diye. Bir gün öleceğim ve hiçbir şey, hiçbir şey 
olmayacak…”(Simonov1989:22) 

Gerek Saburov, gerekse diğer askerler bunun son savaş olmadığının 
bilincindedirler. İyi savaşmak ya da kötü savaşmaktan öte önemli olan bundan sonra 
hiç savaş olmayacakmış gibi savaşmaktır. Ancak tarih de gösterir ki bundan önce 
savaşlar olmuştur ve insanoğlu var olduğu sürece bundan sonra da savaşların olması 
kaçınılmazdır. 

Rusların düşündüklerinin en kötüsü gerçekleştiğinde, Almanlar orduyu ikiye 
böldüklerinde savaşı bitmiş saysalar da Ruslar yine de yenilgiyi kabul etmezler. Şehrin 
içine girmiş Almanlarla her an her dakika, burun buruna yaşayan Ruslar, Stalingrad’ı 
kurtarabilme umuduyla savaşmaya devam ederler. Taburların bölük haline geldiği 
savaşta Albay Remizov ve Yüzbaşı Saburov arasında geçen konuşmada Albay 
Remizov, savaşta kurtarılacak bir evin bile ne kadar büyük değer taşıdığını şu sözlerle 
ifade eder: 

“….bir ev nedir ki? Dört duvar, duvar bile değil, dört yıkıntı. Ama yüreğimize 
bütün ülkeyi bu ev gibi geri alacağımızın inancı dolar alırsak. Anlıyor musunuz 
Saburov? Önemli olan başlamaktır. Bir evden bile başlasak, arkasının geleceğine 
inanarak başlamalıyız. O zaman bu böylece devam eder. Ta ki, hepsi bitinceye… 
Hepsi.”(Simonov 1989:303) 

Stalingrad bu şekilde, mahalle mahalle, ev ev mücadele ederek yeniden ele 
geçirilir ve Almanların taarruzundan kurtarılır. Ruslar’ın galibiyeti ile sonuçlanan 
Stalingrad kuşatmasından sağ kalmayı başarabilen askerler, bu eşsiz mutluluğu büyük 
bir coşkuyla karşılarlar.  

Eserinde çoğulcu inceleme yöntemini85 kullanan Mehmed Niyazi, tarihin bir 
kesiti olan Çanakkale Savaşını anlatırken, tarihi olaylar eserin genel çerçevesini 
oluştururlar. Savaş ortamında ve cephe gerisinde gelişen olaylar ise roman kurgusu 
içerisinde, yazarın hayal ürününün bir parçası olarak anlatılır.  

Konstantin Simonov da Günler ve Geceler de çoğulcu inceleme yöntemini 
kullanır. Rusya tarihinde II. Dünya Savaşı içerisinde önemli bir yere sahip olan 
Stalingrad Savunması, eserin temel konusuyken, diğer konular romanda bir bütünlük 
içerisinde anlatılır. Bu eserde yazarın pozitivist inceleme yöntemine86de başvurduğu 
görülür. Hayatının bir döneminde savaş muhabirliği yapmış olan yazar, eserin bir 
bölümünde kendisini hissettirir. Bir savaş muhabiri röportaj yapmak için savaş alanına 

85Bir edebi eseri, ağır basan özelliğine göre, bu özelliğe uygun düşen bir metoda ağırlık vererek incelemek. ( Aytaç 
2013: 113) 
86Edebi eserin, öncelikle yazarının hayat hikayesine bağlı, hayat hikayesinin ürünü olduğuna inanıp, hayat-eser 
ilişkilerini keşfetmek amacını taşır. (Aytaç 2013:109) 
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gelir. Yazar Simonov, otobiyografisinde savaşa katıldığı zamanlarda bir dizi günlük de 
tuttuğunu belirtmiştir. Nitekim yazarın “Издневника” (Günlükten) başlıklı bir şiiri 
vardır ve bu şiirinde Stalingrad savunmasını anlatır. 

SONUÇ 

Her iki eserde de birbirine kenetlenip bir bütün olmuş halkların amansız 
mücadelesi hissedilir. Savaş yüzünden birbirine kavuşamayanlar, yarım kalmış aşklar, 
eşlerinden, çocuklarından kopuşlar yaşanır. Ordular bölünmelere rağmen küçük 
birlikler halinde umudunu yitirmeden, kişilik değiştirmek uğruna, Tanrı’larına 
sığınarak, son nefeslerini verene kadar yurtseverlik duygusuyla savaşırlar. Askerler 
sadece düşmanla değil, teknolojinin getirdiği silahlarla savaşırken yenilemeyecek bir 
insan ruhu sergilerler. Sürekli enselerinde ölümün nefesini hissetseler de, bu durum 
kazanacaklarına dair içlerinde yaşattıkları inancı köreltmez. İnanç ve sabırla zaferi 
beklerler. Geçkin yaşlarına rağmen ya da eğitimlerini yarıda bırakıp gönüllü olarak 
savaşa katılan askerler, milletin yaşamasının kendilerine bağlı olduğu fikrini taşırlar. 
Özgürlüklerinin ellerinden alınması korkusuyla düşmanla burun buruna mücadele 
verirler. Seddülbahir cephesinde savaşan Vehip Paşa’nın dediği gibi “Bir kürek 
toprak, bir damla kan kazandırır.” (Niyazi 2007:359) düşüncesiyle giderek büyüyen 
düşmana rağmen istikrarlı bir direnç göstererek zafere ulaşırlar. 
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20. YÜZYIL AMERİKAN OYUNLARINDA MODERN DÜNYANIN 
GÖRÜNMEZ SINIRLARI 

ÖZET 

20. Yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok pozitif ve negatif sosyal olaylara ve 
yaklaşımlara şahit oldu. Bunlardan bazıları toplumun birlikteliğine katkı sağlarken, bazıları 
görünmez sınırlar yaratarak ayrışmaya neden oldu. En başından sonuna bu yüzyıldaki farklı on 
yılları yansıtan belirli oyunlar; ırk, sınıf gibi ayrımcı konular ile ilgilenir. Böylelikle, çalışma 
1910’lardan 1990’lara kadar çeşitlenen oyunlara odaklanacak ve bu oyunların 20. Yüzyıldaki 
toplumun görünmez duvarlarını, sınırlarını temsil ediş biçimini analiz edecektir. 20. Yüzyıl 
Amerikan tiyatrosunun belirleyici özelliği olarak modern ve post modern tiyatronun özellikleri 
vurgulanacaktır. Eserlerde yansıtılan ayrımcı yaklaşımları analiz etmek için ırk, sınıf ve 
cinsiyet terimleri ile onların edebi özellikleri vurgulanacaktır. Susan Glaspell’in Trifles (1916), 
Clifford Odets’in Waiting for Lefty (1935), Arthur Miller’ın The Crucible (1953), Lorraine 
Hansberry’nin A Raisin in the Sun (1959), Sam Shaperd’ın Angel City (1976), August 
Wilson’ın Fences (1987), Tony Kushner’in Angels in America (1991), ve David Mamet’in 
Oleanna (1992) oyunlarını örnekleyerek, çalışma bu oyunların toplumun ayrımcı 
yaklaşımlarını sunuş biçimini ve bu yüzyılda kurulmuş görünmez sınırları analiz edecektir. 
Sonuç olarak, çalışma Amerikan tiyatrosunda 20. Yüzyılda toplumun görünmez duvarlarının 
genel yansıtılışını ortaya çıkaracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ayrım, Sınır, 20. Yüzyıl, Tiyatro, Temsil 

THE INVISIBLE BORDERS OF MODERN AGE IN THE PLAYS OF 20TH 
CENTURY AMERICA 

ABSTRACT 

The twentieth century witnessed many positive and negative social events and approaches in 
the United States of America. When some of these contributed to the togetherness of the 
community, some other led seperation by creating invisible borders. Certain plays of the 
century each of which reflecting different decades of this time period from the very beginning 
to the end, deal with the segregationist issues such as race and class. Thus, the study will focus 
on plays ranging from 1910s to 1990s and analyze the way these plays represent the invisible 
walls, borders of the society in the 20th century. The study will emphasize the qualities of 
modernist and postmodernists theatres as the determining characteristics of 20th century 
American drama. Race, class and gender terms and their literary features will be emphasized to 
analyze the segregationist approaches reflected in the works. Examplifying Trifles (1916) by 
Susan Glaspell, Waiting for Lefty (1935) by Clifford Odets, The Crucible (1953) by Arthur 
Miller, A Raisin in the Sun (1959) by Lorraine Hansberry, Angel City (1976) by Sam Shepard, 
Fences (1987) by August Wilson, Angels in America (1991) by Tony Kushner, and Oleanna 
(1992) by David Mamet, the study will analyze the way these plays represent the segregationist 
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approaches of the society and the invisible borders set in this century. Finally, the study will 
reveal the overall reflection of invisible borders of the community in the twentieth century 
American drama. 

Keywords: Segregation, Border, 20th Century, Drama, Representation 

INTRODUCTION 

The world host many countries with many nationalities. Each of these countries 
have borders among each other for certain reasons. These borders seperate one counrty 
from another. Likewise, people have invinsible borders and boundaries which seperate 
one human being from another for certain reasons. As many sociologist study these 
reasons, the plays of modern age looks for the answers of these humanbeing’s 
unresolved problems causing them put boundaries among each other in their relations 
and lives. As the most significant of these plays which deal with these problems could 
be named as The Crucible by Arthur Miller, A Raisin in the Sun by Lorraine 
Hansberry, Angles in America by Tony Kushner, Oleanna by David Mamet, Waiting 
for Lefty by Clifford Odets, Angels City by Sam Shepard, Trifles by Susan Glaspell, 
Fences by August Wilson. All of these plays focusing on the boundaries the people 
create for themselves and the people around them, point out the reasons of these 
boundaries in three main categories as class, gender and race issues in the context of 
the decades that events related to these issues take place. 

1. METHODS 

1.2 Class, Gender and Racism 

One of the sources that lead to set of boundaries is class issue. Class is “forms 
of power involved in the organization of "the extraction, transformation, distribution 
and consumption of the objects of nature” (Harwood - Overing, 1994; 229).  Class is 
mode of production and consumption and organization. Furthermore, class is “group 
of people who by virtue of what they possess are compelled to engage in the same 
activities if they want to make the best use of their endowments” (Harwood - Overing, 
1994; 230). It is understood that common activites are also important for the class. In 
this context it could be said that “as humans produce food, clothes, all manner of tools 
with which to shape their environment, they also create themselves” (Barker, 2005; 
12). Therefore, it is significant that class has constructed qualities so it is important to 
focus on “literary and historical constructsof gender and class” (Harwood -  Overing, 
1994; 23). Because, “gender and class are but two categories of identityand social 
organization which structure ourthinking and living (Harwood - Overing, 1994; 40). 
Stated in these sentence, class with gender is socially and culturally constructed and 
could be used in negative ways leading to inequalities which could be seen in literary 
and historical constructs.  
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In this perspective, gender as a term “refers to notion to the cultural 
assumptions and practices that govern the social contruction of men, women and their 
social relations” (Barker, 2005; 240). Gender defines and determines the roles and 
status of women and men in the society, thus effects the social relations. It is also 
significant to understand the role of gender that lead to inequality of the women. In 
this context, “it is social, cultural and political discourses and practices of gender that 
lie at the heart of the women’s inequality” (Barker, 2005; 240). The application of the 
gender roles, the practices of them lead to inequality of women in favour of men. 
Because, “gender is a cultural construct, it is open to change” (Barker, 2005; 240). It 
becomes a device of men to use against women.  

Like gender and class, race is used by the male dominated society for such 
restrictions. For racism, Ellen Rooney states that “deeming someone‘s race is 
important” (Rooney: 2006, 235). She emphasizes that in order to disgrace and 
impoverish someone, racism is a crucial tool. About impoverishing and disgracing 
someone, racism is also used with gender. In this perspective, Rashmi Varma puts 
forth that “over the past fifty years, at least since the era of civil rights and women‘s 
rights struggles in the 1960s, race and gender have been variously represented as 
being parallel, intersecting, and overlapping systems of identity formation that 
structure social relations (Rooney: 2006, 232). Understood from her words, racism; 
like gender and class which give the people the opportunity for setting up social 
relations and conditions of others left behind in social relations due to their gender or 
class, pushes others behind due to their race. Thus, people are segregated and 
discriminated due to their gender, race and class. 

2. DISCUSSION 

Firstly, in the context of the boundaries that plays reflect, class issue is 
significant for the century. Social boundaries set for people in the context of class is 
seen in Wilson’s Fences play where African American lower class family father Troy 
wants to be a truck driver which is a middle class job. But the conservative era which 
is 80’s Reagan presidency in which conservatism and WASP dominate life doesn’t 
appreciate such changes in class for African Americans. In this perspective, Troy 
askes his boss ““Why? Why you got the white mens driving and the colored lifting?” 
(Wilson, 1986; 4). His question investigates the invisible borders of class from types 
of works. And that’s why “troy is not completely passive about his place in society” 
and changes his class by getting white man’s job leading him into loneliness as he 
drives alone which result his close friend Bono see him less due to timing and social 
changes (Saddik, 2007; 93). Thus invisible borders rise again by this change in class.  
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Similar class struggles and social boundaries are examplified in two significant 
plays as TheCrucible which focuses on McCarthy era accusations and power of ruling 
class in 1950 by telling Salem witch hunts of 17th Century and Angel City which 
focuses on film industry, capitalist system and power of upper class. Because in The 
Crucible “both the Salem witch-hunts and McCarthyism were essentially about power, 
control and the nature of authority” (Saddik, 2007; 61). The play tells about the 
control of the ruling class on so called risky people to whom they assing people “to 
take the names of such persons, and to present them to the magistrates, whereby they 
may be accordingly proceeded against” (Miller, 2003; 6).”Similarly Angel City 
reflects the boundaries that“commodify the artist by turning him into an instrument for 
producing a product that will generate profit for its owners” (Roudane, 2002; 126). 
However Rabbit as an idealist artist says that “You should know what‘s commercial 
by now… we have to work on fear, not glory! Terror! Devastation! That‘s where the 
money is! Devastation!” (Shepard, 1977; 16). Thus, as a lower class, he opposes the 
rules and material values of upper, rich class but his boss determines what he will do 
and sets his boundaries. 

In addition to these social boundaries, there are financial boundaries reflected in 
Waiting For Lefty which tells about the poor lives of working class and A Raisin in the 
Sun which tells economic difficulties of African Americans as lower class people in 
the 1960s. In this perspecive, reflecting 1930s Great Depression, Waiting For Lefty 
“portrays the plight of the working class” and their poverty which is a boundary set 
against them. (Bryer - Hartig, 2010; 568). Because even kids of that class is under 
restriction of poverty as understood from the words of Edna who is a worker’s wife 
and says she “just put the kids to bed so they won't know they missed a meal” (Odets, 
1998; 9). Similarly, A Raisin in The Sun, which reflects African Americans who are 
pushed into the lower class of American society, “effectively spoke to its era and 
beyond as it demonstrated the humanity of a black family on the south side of Chicago 
struggling to better their lives” in 1960s America. (Bryer - Hartig, 2010; 568). 
Because father Ruth has not even fifty cents to give his son to whom he says “well, I 
ain't got no fifty cents this morning” and live in boundaries of poverty adjusted for 
lower class. (Hansberry, 2004 6). 

Likewise, the plays of the century also reflect the boundaries set based on 
gender issue. The Trifles which tells about 1910 and marriage and murder of Mrs 
Wright and Oleanna which tells the sexual harrasment slander of a student onto a 
professorin 1990s are significant plays which reflect boundaries set by gender issues. 
Because,“Trifles, in which two women suppress evidence that would convict their 
neighbor of killing her husband, is a more serious examination of domestic and social 
relations” but oppression of patriarchy (Bryer - Hartig, 2010; 197). Because play 
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investigates that, Mrs. Wright “was kind of like a bird herself-real sweet and pretty, 
but kind of timid and-fluttery. Howshe-did-change” after marriage and puts forth that 
this change results from the restrictions done by the gender related approaches of 
patriarchy which keeps Mrs. Wright at home (Glaspell, 2010; 3). Gender related 
boundary in a vice-versa condition is also seen in Oleanna where “Carol, unable to 
understand the course material, gradually becomes frustrated with the male teacher’s 
personal attempts to explain her situation and decides to accuse him of sexual 
harassment” (Bloom, 2005; 202). Because in many conversation like the one in which 
Carol says to professor “the language, the “things” that you say…”, Carol doesn’t 
understand man, and her lack leads to accusation and punishment of man of whom 
boundaries are limited by the authorities due to elusive quality of gender related issues 
(Mamet, 1998; 4). 

This limitation on boundaries also emerges from race as it is reflected Angels in 
America which focuses on non- heterosexual relations, tells the stories of different 
people in 1980s, the time of the gay movement and conservative Reagen era.  The 
remarkable white character Roy who is also a hidden gay is infected by HIV and needs 
the treatment which is provided him by the black male nurse Belize. In this 
perspective, the play focuses on “issues of race, religion and, at the centre, sexuality 
and the growing AIDS epidemic (Saddik, 2007; 162). Thus, the play points out racism 
and the segregation, boundary it sets by the words of Roy who says to Belize “I want a 
white nurse. My constitutional right” (Kushner, 1995; 156).  Roy continues to insult 
Belize by other similar words during the play and reflects his racist attitude. He tries to 
exclude him from his life even when he is deadly sick. Similar discrimination of race 
and the boundaries it set is reflected in Ethel Rosenberg case in which jewish 
Rosenberg is prosecuted by the false, racist accusations of Roy who admits his guilt 
later when the ghost of Rosenberg visits him. “I fooled you Ethel, I knew who you 
were all along” (Kushner, 1995; 247). Roy admits his guilt, but his racist approach set 
such strong boundaries that it takes a woman from life. 

CONCLUSION 

Finally, as Miller, Hansberry, Kushner, Mamet, Odets, Shepard, Glaspell and 
Wilson stated in their plays, boundaries are dangerous as they limit and restrict the 
lives of the poeple. All of these plays signify that boundaries are artifical barriers for 
people. Plays state that people are equal humanbeings who are capable of 
communicate with each other. But disciriminating people according to their class, 
gender and race prevents this communication and puts distances, boundaries among 
people as it happens in these plays. Not only boundaries prevent communication but 
also the relations of the people who put other away as in the plays. People are forced 
to leave their jobs, live in ghettos, in poor living conditions and worse they are leaded 
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to death as boundaires set people away from each other according to their class, 
gender and race in the socio economic conditions of the different decades. Thus, 
whatever the decade is, the act of a people putting boundraries around themselves to 
be excluded from others they don’t want or to exclude the ones they dont want, never 
changes as it happens in the play. So, all of the playwrights criticize this situation and 
signify the mistake about discriminations on class, gender and race which lead to 
boundaires and loneliness for people. 
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ÖZET 

Hayatın kendisi bir yolculuktur.  Onun bir yolcusu olarak adlandırılan insan evrenin var 
oluşundan bu yana keşif, gezi, savaş, göç vs. gibi pek çok farklı amaç uğruna yaptığı 
yolculuklara günümüzde de devam etmektedir. Genellikle bir yere, bir şeye ulaşma ya da birine 
kavuşma amacıyla fiziksel manada çıkılan bu yolculuklar kimi zaman ise Tanrı’ya veya 
kendine yakınlaşma gibi mistik yollarla da yapılabilir.  Bu bağlamda yolculuk fiziksel ve ruhsal 
(içsel) olmak üzere iki farklı anlam kazanır. İnsan yaşamının ayrılmaz bir parçası olan yolculuk 
erken dönemlerden günümüze edebiyatın da vazgeçilmez bir konusu, gizemli bir metaforu 
olmuştur. Seyahatnamelerden tasavvufa uzanan pek çok edebi eserde örneklerine rastlanan 
yolculuk 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan postmodernizm akımı ile birlikte 
bu dönemde yazılan kimi eserler için büyülü ve maceracı bir tema oluşturur. Amerikalı yazar 
Jack Kerouac’ın (1922-1969) 1957 yılında yayımlanan Yolda (On The Road) adlı romanı gerek 
ismi itibariyle, gerekse 36 metre uzunluğundaki bir rulo üzerine yazılmış olmasıyla başlı başına 
bir yolu anımsatmaktadır. Kerouac’ın tuttuğu gezi notlarından oluşan eseri arkadaşlarıyla 
yaptığı yolculuk esnasında yaşanan ve gerçek hikâyelere dayanan sıra dışı bir serüveni konu 
alır. Venedikt Yerofeyev’in (1938-1990) 1969 yılında bir tren vagonunda kaleme aldığı 
Moskova-Petuşki (Москва-Петушки) adlı eseri, yazarın kutsal yer olarak nitelediği Petuşki’ye 
uzanan bir tren yolculuğunda otobiyografik kahramanı aracılığıyla tüm zihnini, hislerini 
duyurduğu fiziksel ve ruhsal bir yolculuğun öyküsüdür.  Bu çalışmada yeraltı edebiyatının iki 
önemli eseri olan Yolda ve Moskova-Petuşki eserlerinde hem fiziksel hem de ruhsal boyutuyla 
yer alan yolculuk teması karşılaştırılarak benzeşen ve ayrışan yönler ortaya konulmaya 
çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: yolculuk, yeraltı edebiyatı, Jack Kerouac, Venedikt Yerofeyev, 
postmodernizm 

COMPARISION OF VENEDICT YEROFEYEV’S POEM FROM MOSCOW TO 
PETUSHKI AND JACK KEROUAC’S NOVEL ON THE ROAD IN THE 

CONTEXT OF THE THEME OF ROAD 
ABSTRACT 

Life itself is a journey. Human, who is named a passenger of that has been continuing even 
today his journey for discovery, travel, war, migration etc. since the beginning of the world. 
These journeys, which are made physically to reach somewhere, something or to somebody 
may be done, at times, mystically like approaching God or oneself. In this context, journey 
gains two different meanings: physical and spiritual (intrinsic). Journey, which is an 
inseperable part of human life has always been an indispensable theme, a mysterious 
metaphore of literature so far. The theme of journey can be come across in many literary works 
from travel books to mysticism. With the beginning of postmodernism, from the second half of 
the 20th century, journey becomes a fabulous and an adventurous theme for some of the works 
of the period. American writer Jack Kerouac’s (1922-1969) novel On The Road both with its 
title and having been written on a 36 meter long roll brings to mind a road itself. Kerouac’s 
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work which consists of his travel notes is based on real events that occured during this journey 
in company with his friends. Venedict Yerofeyev’s (1938-1990) work, written in 1969 in a 
coach is a story of physical and spiritual journey in which writer releases his mind and feelings 
with the help of his autobiographical hero in a train travel to Petushki. In this study,  the theme 
of journey in two of the most important works of underground literature On the Road and From 
Moscow To Petushki is compared, similarities and differences are revealed. 

Keywords: journey, underground literature, Jack Kerouac, Venedict Yerofeyev, 
postmodernism 

GİRİŞ 

Yol, evrenin var oluşundan bu yana insan hayatında oldukça önemli bir kavram 
olmuştur. Hayatın kendisinin bir yolculuk olduğu gerçeğinden hareketle insanoğlu 
tarih boyunca gezi, keşif, fetih, çalışma vb. gibi pek çok farklı amaç için yola 
çıkmıştır. Yolculuk, bir yandan fiziki anlamda bu tür amaçlara hizmet ederken, diğer 
bir yandan ruhsal anlamda kişinin kendini olgunlaştırması, hayatı, kendini ve dünyayı 
anlama çabası olarak içsel bir manada da olabilir. Bu yolculuklar kişinin kendisi için 
olduğu kadar, tarih ve edebiyat için de önemli ve ilginç bir konu oluşturur. Kurgusal 
olan edebiyat için hâlihazırda serüvenlere gebe olan yol, aynı zamanda pek çok 
maceranın, sürprizin ve bilinmezliğin başlangıcıdır. Yolun edebiyatın bir parçası 
olarak kullanılmasının pek çok sebebi vardır: Yol, yazara sonsuz bir yaratıcılık 
bahşederken, kurgusal açıdan ise okuyucu için sürpriz gelişmeler yaratabilir. Yol, her 
şeyden önce bir devinimdir ve yolda olmak ilerlemeyi gerektirir. Bu da yazarın eserine 
dinamizm kazandırmasına olanak sağlar.  

EDEBİYATTAKİ YOLCULUĞA KISA BİR BAKIŞ  

Bir tema olarak yolculuk, antik çağlardan günümüze edebi eserlerde sıkça 
işlenen, ilgi çekici bir konu olmuştur. “Yolculuk anlatısı yüzyıllardır gelenekleşmiş, 
son derece eski bir türdür. En gerilere gidildiğinde, Héredote’un L’Histoire’ı, 
Xénophon’un L’Anabası’ı bu türün ilk örnekleri olarak kabul edilir” (Aktulum 2009: 
153).  Antik Yunan ve Roma edebiyatlarından Batı Edebiyatı’na uzanan süreçte yol ve 
yolculuk, hem yaygın kullanılan bir tema hem de özel bir anlatı türü olma özelliğini 
sürdürmüştür. Aydınlanma Çağı∗’nın ünlü şairi ve düşünürü Goethe için yolculuk bir 
varoluş tarzıdır. (Özkan, 2007: 32) İtalya Seyahati (Reise nach Italien) ve Wilhelm 
Meister’in Çıraklık Yılları (Wilhelm Meisters Lehrjahre) adlı eserleri şairin kendi 
gelişimine olanak sağlayan yolculuk teması üzerine kurulu eserleridir. Yakın dönem 
Batı Edebiyatı’na baktığımızda da yolculuk ve edebiyat arasındaki ilişkinin gelişerek 
devam ettiği görülmektedir. Bu noktada başta yazı ve yol arasında metaforik bir bağ 
kuran Fransız yazar Michel Butor’un (1926-2016) Yolculuk ve Yazı (Travelling and 

∗17. ve 18. Yüzyıllarda Batı dünyasında egemen olan, geleneksel ve sarsılmaz değerlerin karşısında aklın erişebileceği 
yeni bilgileri ve özgürlüğü savunan aydınlanma felsefesinin şekillendirdiği döneme verilen ad. 
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Writing), Akademisyen Percy Adams’ın (1914-2008) Gezi Edebiyatı ve Romanın 
Gelişimi (Travel Literature and the Evolution of the Novel), edebiyat eleştirmeni 
ve akademisyen Charles Batten’ın  (1941-) Zevkli Bir Ders. 18.yy Gezi 
Edebiyatı’nda Biçim ve Gelenek (Pleasurable Instruction. Form and Convention 
in Eighteenth-Century Travel Literature) gibi eserleri dikkat çeker.    

Türk Edebiyatı'nda da yol ve yolculuğa dair pek çok örneğe rastlamak 
mümkündür. Mevlana’nın Belh şehrinden Konya’ya uzanan yolculuğu ile Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnamesi yolculuk konusuna dair kültleşmiş örneklerdendir. Yol 
metaforu Divan şiirinde ilahî anlamda kullanılır. Klasik şiirimizin son büyük şairi 
Şeyh Galip, divanında da şiir ve edebiyat için yol benzetmesi yapmaktadır: 

“Gâlib hülâsâ râst-rev-i semt-i ma‘nîyim 

Râh-ı sühanda rehber-i mazmûna uymuşum” 

“Ey Galip! Açıkça söylemek gerekirse, ben yolumu anlamlar semtine 

doğrulttum ve söz (şiir) yolunda mazmun rehberine uydum” (Doğan 2011: 153). 

“Türk edebiyatında "yol" fiziki varlığını daha çok Tanzimat döneminden sonra 
duyurur. Klasik Türk şiirinde ve Halk şiirinde daha çok mecazî anlamlarıyla bir motif 
olarak kullanılan "yol" ve "yolculuk" kavramları mecazî anlamda dünya hayatının 
kısalığını ifade eder. Türk halk edebiyatında ise yolculuk daha çok aşkta ve gurbette 
engel oluşu yönüyle ele alınmıştır. Artık yerleşik hayata geçen Türkler, yolun 
aşılamazlığından yakınmışlardır. Özellikle anonim eserlerde ve kadınların yaktıkları 
yol türkülerinde “yol” acıyı, hasreti, gurbeti ve geri dönmemeyi anlatır” (Yusoğlu 
2008: 13-15). 

Akademisyen Melek Erdem, “Türkmen Türkçesinde Metaforlar”adlı 
çalışmasında yol sözcüğünün farklı metaforik kullanımlara sahip olduğuna dikkat 
çeker. Örneğin yola düşmek ifadesinde ve gitmek Allah’a ulaşma yolu anlamındaki 
hüdayolu sözcüğünde yol ’un "yer kapsayıcı" bir metafor olarak kullanıldığını ifade 
eder (Erdem 2003: 168, 250).  Araştırmacı Nebahat Yusoğlu, Türk Romanında Yol ve 
Yolculuk Teması konulu doktora çalışmasında Türk Edebiyatı’nda yer alan 
yolculukların hangi amaçlarla yapıldığını göstermiş ve Ahmet Midhat Efendi’den 
Adalet Ağaoğlu’na, Mizancı Murad’dan Reşat Nuri Güntekin’e, Halide Edip 
Adıvar’dan Refik Halit Karay’a kadar pek çok yazarın eserlerinde yolun ve 
yolculuğun bir tema veya motif olarak ele alındığını ortaya koymuştur (Bkz: 
Yusoğlu).  

Yol teması edebiyatının popüler bir unsuru olmaya postmodern çağa adım 
attığımız 1950’li yıllardan itibaren de devam eder. Bunun çarpıcı örneklerinden biri de 
Jack Kerouac’ın 1957 yılında yayımlanan Yolda (On the Road) adlı romanıdır. Bu 
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yıllarda kendini özgürce ifade etmeyi savunan ve toplumsal uzlaşmayı reddeden Jack 
Kerouac ve Allen Ginsberg gibi yazarların öncülük ettiği hareket olan Beat 
kuşağı∗’nın önde gelen bu eserinde yol, yazarın içine maceranın kendisini oluşturur. 
Kerouac, eserinde yolu esnek ve sınırsız bir araç olarak kullanır.   

MOSKOVA- PETUŞKİ VE YOLDA ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Fransız kökenli bir Amerikalı olan yazar Jack Kerouac, 12 Mart 1922’de 
Massachusetts’de doğar. Edebi çalışmalarına 20’li yaşlarda başlayan yazar şiir, roman 
ve anı tarzında eserler verir. İlk yazma deneyimlerinde Jack London’dan etkilenen 
yazarda Amerikalı yazar Thomas Wolfe (1900-1938)’un izleri de görülür (Maher 
2007: 54). Hıristiyan mistisizmine ve Budizm’e ilgi duyan Kerouac,  Beat Kuşağı 
(Beat Generation)∗olarak bilinen hareketin de öncülerindendir. İlk tamamlanmış 
çalışması 1950 yılında yayımlanan Kasaba ve Şehir (The Town and The City) adlı 
romanıdır. 1957 yılında ise ona öldükten sonra bile kaybolmayacak şöhreti kazandıran 
Yolda (On The Road) adlı romanını yayımlanır. Yazar tarafından bizzat 
gerçekleştirilen sıra dışı bir yolculuğun anlatıldığı otobiyografik bir roman olan eser 
en iyi 100 kitap arasında yer alır. 2012 yılında sinemaya uyarlanan Yolda romanın 
yanı sıra Kerouac, Zen Kaçıkları (Dharma Bums), Yalnız Gezgin (Lonesome 
Traveller), Pic, Big Sur, Beat Kuşağı (Beat Generation), Yer altı Sakinleri (The 
Subterraneans), Cody’nin Düşleri (Visions of Cody), Paris’te Satori (Satori in 
Paris) adlı eserler de kazandırmıştır.  Kerouac’ın edebi sanatı toplumsal kuralları 
reddeden, Amerikan yaşamının kişisel deneyimler ve sıra dışı yansımalar ile bir 
portresini oluşturur.Rus postmodern edebiyatının öncülerinden olan ve Moskova-
Petuşki adlı poemasıyla dıştan bir seyahat, içten ise Rusya’daki düzen ve yazarın 
düşüncelerinin birleştiği Radişçev’in “Petersburg’dan Moskova’ya Yolculuk” 
(Путешествие из Петербурга) (Kaşoğlu 2004: 93) adlı eserine benzer bir eseri 
kaleme alan Venedikt Yerofeyev, 24 Ekim 1938 yılında Murmansk bölgesinde 
dünyaya gelir. Küçük yaşlarda Rus şair ve yazarların eserlerinin çoğunu okuyan yazar 
çocukluğunda özellikle ünlü Rus yazar Gogol’dan çok etkilenir. Henüz 6 yaşında 
yazmaya başladığı eserine Gogol’ün ünlü eseri Bir Delinin Hatıra Defteri (Записки 
сумащедшего) esinlenerek Bir Psikopatın Hatıra Defteri (Записки психопата) 
adını verir. Valpurgis Gecesi veya Komutanın Adımları (Вальпургиева ночь или 
Шаги Командиры) , Fanni Kaplan veya Muhalifler  (Фанни Каплан или 
диссиденты) adlı oyunlar da yazan Yerofeyev’in en önemli eseri 1969 yılı sonunda 

 
∗1929 yılında yaşanan, özellikle Amerika’yı ve Avrupa’yı etkisi altına alan Büyük Bunalım döneminde demiryolu 
inşaatında çalışan işçilerin yeni işler bulma amacıyla trenle uçtan uca Amerika’ya dolaşmasından etkilenerek 1950-
60’lı yıllarda ortaya çıkan, amaçsız tren yolculukları yaparak kişisel deneyimleri ön planda tutan, toplum değerlerini 
hiçe sayan ve komforfist bir hayatı benimseyen bir akım. 
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kaleme aldığı Moskova-Petuşki (Москва-Петушки) adlı eseridir. Rus Postmodern 
Edebiyat’ın başlangıcı olan eser yazarın sanatının da doruk noktasıdır. Yerofeyev’in 
eserleri çoğunlukla otobiyografik özellikler taşır. Yazarın edebi sanatı kişisel 
deneyimler ve görüşlerin dönemin Rusya’sına ve Rus tarihinin toplumsal olaylarına 
yapılan göndermelerle harmanlanmış bir bütününden oluşur. 

Jack Kerouac’ın Yolda adlı romanı da günlüklerinden, gezi notlarından 
oluşmaktadır. Eserin 36 metre uzunluğunda kâğıt bir rulodan oluşan taslağı bile bir 
yolu anımsatmaktadır. “Yolun içinde Sal’in çılgın arkadaşı Dean ile Amerika’yı bir 
uçtan öbür uca kat etmeleri ve caz, içki, kızlar, uyuşturucu ve özgürlük hakkında 
yazılan kelimesi kelimesine gerçek hikâyelerdi” (Kerouac 2007: 393). Aynı şekilde 
Moskova-Petuşki de yazarın Petuşki’ye yaptığı yolculuklarının birinde,  bir trende 
kaleme alınmıştır. Eserin taslağı yazarın günlüklerini dayanmaktadır. İki eserin de 
oluşum sürecindeki benzerliğin yanı sıra, eserdeki lirik-otobiyografik anlatım tarzı ve 
özellikleri arasındaki paralellik göze çarpmaktadır. Venedikt Yerofeyev, Rus ve dünya 
edebiyatını yakinen tanıyan bir yazardır. Eserlerinde ya da günlüklerinde beğendiği ya 
da etkilendiği yazarlardan alıntılar paylaşırken Jack Kerouac’la ilgili bir herhangi bir 
bilgiye rastlanmamıştır. Buna karşın eserler arasında tematik, anlatım tarzı ve tür 
bağlamında dikkat çekici benzerlikler bulunmaktadır. Her iki eserde de ortak olan en 
belirgin nokta yol kavramı üzerinde kesişir. Araştırmacı-yazar Sergey Reyngold, “Rus 
Edebiyatı ve Postmodernizm (Русская литература и постмодернизм)” adlı 
makalesinde Yerofeyev’in Moskova-Petuşki’si ile Kerouac’ın Yolda romanı 
arasındaki benzerliğe şu sözlerle değinir: 

“Yerofeyev de Kerouac da sistemin ve mevcut edebiyatın dışında yaşamışlardır. 
Her iki eser de yol teması üzerine kuruludur. Ana kahraman tesadüfen edindiği yol 
arkadaşlarıyla özgür konuşmalara girer, aralıksız içki içerler. Yolun nihai hedefi 
Yerofeyev için Petuşki iken Kerouac için Amerika’nın batısıdır” (Reyngold 1998:  
214). 

Yolculuğun başında, Veniçka’nın Petuşki öncesi ulaşmak istediği nokta olan 
Kremlin’e varamayışı  “Sarhoş ya da akşamdan kalma bir şekilde Moskova 
sokaklarında kaç kere kuzeyden güneye, batıdan doğuya, uçtan uca, baştanbaşa 
dolandım ve Kremlin’in K’sini bile görmedim” (Yerofeyev 2009: 4). sözleriyle 
anlatılırken Sal’in de, en büyük arzusu olan Batı’ya ulaşamayışı “Batıya gitmek 
istedim ama bir türlü başlayamayan bir şey gibi bütün gün ve gece boyunca bir yukarı 
bir aşağı, bir kuzeye bir güneye gidip durdum” (Kerouac 2007: 23).sözleriyle benzer 
bir şekilde aktarılmıştır. Bununla beraber rotanın döngüselliği arasındaki benzerlik de 
dikkat çeker. Veniçka’nın rotası dairesel bir ilerleyiş gösterir. Moskova’da başlayan 
yolculuk tekrar Moskova’da son bulur. Sal de rotasını dairesel bir döngü üzerinde 
kurar: “Seyahatimi en azından dairesel bir rotada gerçekleştirmek konusunda 

749 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

kararlıydım” (Kerouac 2007: 101). Nitekim Sal’in New York’ta başlayan yolculuğu, 
Dean ile Meksika’da ayrılmasından sonra yine New York’ta son bulur.  

Ancak başta ortak görünen bu yola çıkış, zamanla farklılaşır. Sal, yoldaki 
ilerleyişini bir an olsun durdurmaz, hatta yavaşlatmaz bile. Sürekli bir hareket 
halindedir; Metrodan inip otostop çeker, oradan bir araca, daha sonra bir trene, bir 
otobüse biner. Yol arkadaşı Dean’in arabası ile bir uçtan bir uca ilerleyişini 
sürdürürken enerjisini daima korur. Buna karşın Veniçka’nın yolculuğunda kısmi 
yavaşlamalar gözlemlenir. Mikhail Epstein, bu yavaşlılığı Veniçka’nın enerjisini 
idareli kullandığını ve yavaşlığın onun bir gerekliliği olduğu düşüncesiyle açıklar 
(Epstein 2000: 200, 268). Nitekim Yerofeyev de eserinde yer alan “İnsanın 
kibirlenememesi, hüzünlenememesi ve şaşıramaması için dünyadaki her şeyin yavaş ve 
düzgün olmaması gerek.” (Yerofeyev 2009: 6) cümlesi bu durumu haklı çıkarır.  

Her iki eserinde arka planını yolun oluşturduğu aşikârdır. Yukarıda da 
belirtildiği gibi Kerouac’ın otobiyografik kahramanı Sal Paradise, Amerika’nın 
batısına gitmeyi planlar, Venedikt’in yansıması olan Veniçka ise Petuşki’ye ulaşmayı 
arzulamaktadır. Ancak daha da önemlisi yolculuğun amaçlandığı noktaların ne anlam 
ifade ettiği, başka bir deyişle bu varış noktalarına yüklenen anlamlardır. Veniçka için 
Petuşki ulaşılamamış bir cennettir. Sal için de aynı durum söz konusudur: Batı onun 
için de bir “ulaşılamamışlık”tır. Bu bağlamda hem Petuşki hem de “batı” eserde 
idealize edilmiş varış noktaları olarak belirlenmiştir. Bununla beraber yol’a her iki 
eserde de kutsal bir anlam yüklenmektedir. Sal, “Gece boyunca düşüncelerimle baş 
başa, kutsal yolun üzerindeki beyaz çizgide tuttum arabayı.” (Kerouac 2007: 177) 
sözleriyle Batı’ya uzanan yolu kutsal olarak nitelerken Veniçka da “O (Tanrı) beni 
ıstıraptan aydınlığa çıkartacak. Moskova’dan Petuşki’ye!” (Yerofeyev 2009: 56) 
sözleriyle Petuşki’yi yüceltmektedir.  

Diğer bir önemli nokta ise yolculukların amacıdır. Akedemisyen-yazar Howard 
Cunnell,  Sal’in yolculuğunun amacını “(…) Her Amerikalı gibi Kerouac da Batı’ya, 
Batı’nın sağlığına, açık ruhluluğuna, özgürlük ve neşenin ölümsüz rüyasına özlem 
duyuyordu.” (Kerouac 2007: 400) sözleriyle açıklar. Veniçka’nın yolculuğunun 
amacını ise sevdiği kadına ve oğluna kavuşmak arzusu oluşturmaktadır. “(…) Sadece, 
Petuşki’ye gidiyorum, sevdiğim kadına. Yerle göğün birleştiği (…) Petuşki’nin 
ötesinde benim çocuğum haylazlık yapıyor.” (Yerofeyev 2009: 11, 34) 

Yolculuğun gerçekleştirildiği vasıtalara bakıldığında ise Veniçka ulaşım aracı 
olarak sadece treni kullanırken, Sal başta araba olmak üzere farklı ulaşım araçlarını da 
kullanır. Ancak araba, pek çok seyahat için olduğu gibi Sal’in yolculuğunu da en 
özgür kılan vasıtadır. Her iki yolculuğun da yolcular dışındaki değişmez refakatçileri, 
ana karakterlere aralıksız eşlik eden alkoldür. Alkol, her iki eserde de bu sıra dışı ve 
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maceralı yolculuğun vazgeçilmezleri olarak eserde yer alır. Rastlantılar sonucu 
edinilmiş yol arkadaşlarının yanı sıra “Yol”da Sal’in en gözde yol arkadaşı Dean’dir. 
Bu durum Veniçka’da biraz daha farklıdır. Veniçka’nın yol arkadaşları trende 
tesadüfen tanıştığı insanlar dışında en önemli yoldaşı meleklerdir. Melekler yol 
boyunca Veniçka’ya eşlik eder. Bununla beraber her iki yazarın da gerçek hayattaki 
arkadaşları, yol arkadaşları olarak takma isimlerle eserde yer almaktadır. Yolda 
romanındaki karakterlerden Dean, Neal Cassady’yi, Carlo Max Allen Ginsberg’i, Old 
Bull Lee ise William S. Burroughs’u temsil etmektedir. Moskova-Petuşki’de ise 
Çernousıy, İgor Avdiyev’i,  Tihonov, Vadim Tihonov’u,  Borya, Boris Sorokin’i, 
Ledik, Vladislav Tsedrinski’yi Volodya ise Vladimir Muravyov’u karakterize 
etmektedir (Yerofeyev 1995: 407). Bu da eserlerin otobiyografik özelliklere sahip 
olduğunun bir göstergesidir.  

Sal’in yola çıkmaya karar vermesi babasının ölümüyle başlar. Kerouac, onu 
harekete geçiren bu olaya henüz eserin ilk satırlarında verir:  “Neal ile babamın 
ölümünün üzerinden çok geçmeden tanıştım… (…) Neal’in gelişiyle hayatımın 
yoldaki hayatım diyebileceğim kısmı gerçek anlamıyla başladı. Veniçka’nın ise 
yolculuğu ise ölümle sonuçlanır : “Beni tam boğazımdan bıçakladılar. (…) O andan 
itibaren kendime gelemedim, hiçbir zaman da gelemeyeceğim” (Yerofeyev 2009:140). 
Böylece ölüm bir eserdeki hikâyenin başlangıcını oluştururken diğer eserin 
hikâyesinin ise sonu olmaktadır.  

SONUÇ 

Sonuç itibariyle yol, yer altı edebiyatının seçkin örneklerinden olan bu eserler 
arasındaki zaman-amaç-yön gibi farklılıklara rağmen her iki eserin de anlatı türünü 
oluşturan önemli bir unsurdur. Otobiyografik kahramanların iç dünyalarından 
hareketle kaleme alınan bu öznel, sıra dışı yol hikâyeleri, yazarlarının kişisel 
yolculuklarının içsel gözlemler ile bütünleşerek yol boyunca paylaşılan derin 
monologlar ve bilinç akımı tekniğiyle aktarılmasıyla sıradan bir seyahatname 
olmaktan soyutlayıp ruhsal bir yolculuğa da dönüşür. Yolculuğu bir amaç olarak 
kullanan Kerouac’ın eserindeki yansıması olan Sal, yolun sonunda örnek aldığı yakın 
arkadaşı Dean’den ayrılırken, yolu eserinin gizemli bir aracı haline dönüştüren 
Venedikt Yerofeyev’in otobiyografik kahramanı Veniçka da trajik bir şekilde 
öldürülür. Sal, yolun son durağı olan Meksika’da Kızılderili benzeri bir yaşam 
sürerek, ruhsal olgunluğa ulaşır. Kerouac’ın öldüğü 1969 yılında, Yerofeyev, 
“Moskova-Petuşki” adlı başyapıtında Veniçka’ nın ölümü ile edebi kariyerini 
ölümsüzleştirerek, Kerouac ile birlikte yer altı edebiyatının en seçkin örneklerini yazın 
tarihine kazandırmışlardır.   
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ÖZET 

Bu çalışmada çocuk edebiyatı ve psikopedagoji ilişkisi sanat terapisi temel alınarak 
irdelenecektir. Sanat; ruhla bedeni yaklaştırır, insanı kendisiyle tanışık kılar. Sanatın önemli alt 
dallarından biri olan edebiyat, insanı insana anlatma şeklidir. Edebiyat insan hayatına verdiği 
önemi, devinişsel, psikososyal, bilişsel, psikoseksüel gelişim ve kişilik gelişiminin en yoğun 
yaşandığı evreye; çocukluğa ilişkin bir alt alanı bulunmasıyla göstermektedir. Çocuk edebiyatı, 
çocukların davranım, düşünsel ve ruhsal gelişimine önemli katkılar sunan, çocuğun zihinsel ve 
psikolojik gereksinimlerini karşılayan bir edebiyat türüdür. Çocuk edebiyatı, çocuğa hayatı ve 
kendisini anlamasında rehberlik eder, kendisi ya da çevre tarafından oluşturulan psikolojik ve 
sosyal engellerin aşımında iyilileştirici, yardımcı araç rolünü üstlenir. Psikoloji ve pedagojinin 
birleşiminden oluşan psikopedagoji, çocuğun bütünsel açıdan tanınması, içsel problemlerin 
dışavurum şekillerinin incelenmesi, rehabilite, yeniden adapte ve yeniden eğitim hizmetleri 
vermeyi hedefleyen bir bilim ve sanat dalıdır. Hedef kitlesi her yaş grubunu içermekle birlikte; 
psikopedagoji zirveyi engelli ve suça sürüklenmiş çocuklara ayırmaktadır. Sanat terapisine 
gelindiğinde ise; danışana simgesel dil kazandıran, nevrozların, psikozların, psikolojik ve 
sosyal sorunların iyileştirilmesinde uygulanabilecek bir terapi yöntemidir. Sanatın terapötik 
özelliğinin bilimsel yansıması olan sanat terapisi psikososyal kuramlara dayalıdır. Çalışmada 
çocuk edebiyatı, sanat terapisi ve psikopedagoji arasındaki ilişkiyi somutlaştırabilmek için 
Edmondo de Amicis’in Çocuk Kalbi adlı eseri kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Psikopedagoji, Çocuk Edebiyatı, Sanat Terapisi, Çocuk, Edebiyat 

RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOPEDAGOGY AND CHILDREN’S 
LITERATURE: ART THERAPY 

                                                                    ABSTRACT 

In this study,the relationship between children’s literature and psychopedagogy will be 
discussed on the basis of art therapy.Art makes spirit and body nearer; makes people familiar 
with themselves. Literature, one of the most important subbranches of the art, is the form of 
telling human to human. Literature indicates the importance that it gives to human life with its 
subfield belongs to the childhood period in which psychomotor, psychosocial, 
cognitive,psychosexual development and character development are experienced intensely. 
Children’s literature is a literary genre that makes a significant contribution to the children’s 
behaviour,intellectual and spiritual development and meets children’s cognitive and 
psychological needs. Children’s literature guides the child with understanding of life and 
him/herself; plays an alterative, helpful role with overcoming physchological and social 
obstacles created by the environment or him/herself. Psychopedagogy, a combination of 
psychology and pedagogy, is a sciene and art branch that aims children’s holistic recognition, 
examination of expression forms of internal problems, rehabilitation, reintegration and giving 
retraining services. However its target audience includes all age groups, psychopedagogy boks 
the peak fort he children who are disabled and dragged into crime. And the art therapy is a 

87 Bu bildiri Doç.Dr. Halil Aytekin’in danışmanlığında hazırladığım ‘Çocuk Edebiyatına Psikopedaojik ve 
Sosyopedagojik Açıdan Yaklaşım ’ başlıklı yüksek lisans tezimden (Samsun, 2014) üretilmiştir. 
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therapeutic method that brings client symbolic language and can be applied in te treatment of 
the neuroses,psychoses,psychological and social problems. Art therapy, scientific reflection of 
art’s therapeutic feature, is based on psychosocial theories. In the study Edmondo de Amicis’ 
work named as  ‘’ The Heart of A Boy’’ will be used to concretize the relationship between 
children’s lterature,art therapy and psychopedagogy. 

Keywords: Psychopedagogy, Children’s Literature, Art Therapy, Child, Literature 

PSİKOPEDAGOJİ VE ÇOCUK EDEBİYATI İLİŞKİSİ: SANAT 
TERAPİSİ 

Giriş 

İnsan ömrünün masumiyeti olan çocuk pekçok araştırmacı tarafından sadece 
biyolojik ve fizyolojik süreç bağlamında değerlendirilmiş ve böylece dar kapsamlı 
tanımlamalara maruz kalmıştır. Bununla birlikte; çocuk kelimesinin gerçek anlamına 
ulaşabilmek adına yapılan literatür taramasında birbiriyle örtüşen ve çelişen tanımlarla 
karşılaşıldı. Bu tanımlardan birkaçına değindikten sonra onlardan sıyrılıp kendi 
tanımlamamızı gerçekleştireceğiz. 

Şahin (2010:3) için çocuk, “doğum ve ergenlik çağı arasındaki dönemi yaşayan 
küçük insandır”. Güleç ve Geçgel (2006:9) benzer bir tanım sunar ve çocuğun fiziksel 
ve biyolojik gelişim dönemi bağlamında tanımlanmasını yeterli görürler; “çocuk, 
bebeklik çağı ve erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insandır”. 
Çalışmamızın diğer sacayağının psikopedagoji olması sebebiyle, çalışmada yer 
verilecek olan çocuk tanımının sosyal ve psikolojik derinliğe ihtiyacı vardır. Bu 
nedenle hekim olmasının yanı sıra eğitimci yönüyle de tanınan ünlü psikolog Alfred 
Adler’e başvurma gereksinimi doğmaktadır. Adler ruhsal bozukluklara psikopedagojik 
çözümler bulabilmek üzere ilk sistemli çalışmayı gerçekleştirmiştir. Adler’e göre; 
insanı tanımak için gerekli olan tek şey; o insanın çocukluk döneminin iyi 
bilinmesidir, o halde; çocuk insanın hayat hikayesidir diyebiliriz. İnsanın çocukluk 
dönemi bütün sosyolojik ve psikolojik ögelerin şekillendiği; insanın kendisini ve 
hayatı tanıma evresidir.  

Edebiyat ruhları birbirine ve kendisine tanıtan önemli bir enstrümandır. Kendini 
aşmanın en temel formülünü sunan “edebiyat ruha canlılık verir, yaşama gücünü 
arttırır” (Oğuzkan 2010:7). Bireye benlik saygısı ve özgüven kazanma yolunda rehber 
rolünü üstlenen bu sanat türü çocukların aleksitimik bireylere dönüşmesini engeller. 
Edebiyatın gizemli dünyasına girebilen çocuklar duygusal ve duyusal açıdan eğitilmiş 
bireyler olurlar. Çocuk, edebiyat aracılığıyla gerçek ve kurgunun ayırdına varır, 
kurgudaki gerçekliği e dahası gerçeğin içine gizlenmiş yapaylığı keşfeder. Psikolojik 
algı dünyası ile gerçek dünyanın birleşim düzleminde insanın özüne ulaşmanın 
formülünü bulur. Çocuk, edebiyat sayesinde insan olabilmenin psikolojik ve sosyal 
boyutunu gözlemleme imkanını elde eder. Edebiyat çocuğun hayatı tanımasında 
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eğitici bir rehber, hayata sevgiyle sarılabilmesinde usta bir psikologdur; çocuğa 
hissetmeyi, kendini anlamayı ve anlatmayı öğretir.  

Çocuk Edebiyatı 

Çocuk edebiyatı tüm güzelliğiyle çocuk zihni ve ruhunu saran çocuksu bir 
edebiyattır. Çocuk edebiyatı çocuğun iç dünyasını olduğu kadar sosyal dünyasını da 
geliştirmeyi hedefleyen bir edebiyat türüdür. Çocuğa görelik, yaratıcı düşünce gücünü 
geliştirme, çocuğu toplumsal hayatla tanıştırma, hayatı sevdirme, vb. ilkeleri 
bulunmaktadır. Çocuk edebiyatının en önemli gereksinimi, çocuk ruhunu iyi tanıyan, 
onun gelişim dönemlerine ilişkin yeterli edince sahip yazarlardır. Bu gereksinme 
çocuk edebiyatının çocuğa görelik ilkesini en temel ilke konumuna taşımasını 
olağanlaştırmaktadır. 

Çocuk edebiyatı, çocuğun kelime haznesini zenginleştirici nitelikte olmalı fakat; 
ağdalı bir dil ve yoğun mecazi ifadelerin yer aldığı eserlerin üretilmesinden 
kaçınılmalıdır özellikle  çok ağır soyut işlemler dönemi öncesi çocuklara yönelik 
olarak hazırlanan eserlerde bu duruma daha itinalı yaklaşılmalıdır (Lefrançois 2000: 
225-227) aksi takdirde; çocuğa görelik ilkesi çiğnenmiş olacaktır. Çocuğun yaratıcı 
gücünü geliştirme ilkesinden çocuğu gerçek dünyadan koparıp fantastik kurgunun 
hakim olduğu hayal dünyasına hapsedilmesi anlaşılmamalıdır çünkü bu durum 
çocuğun gerçeklik dünyasını kabullenmektense kurguya saplanmasına yol açabilmekle 
birlikte; çocukta ciddi psikolojik problemlerin baş göstermesine sebep olabilmektedir. 
Söz konusu durum çocuk edebiyatının en temel işlevlerinden; çocuğu hayatla 
tanıştırma işlevinin yerine getirilmediğinin göstergesidir. Hayal ve gerçeğin çeliştiğini 
görmek çocuk psikolojisine zarar verebilir, hayatı yaşanılması zor bir süreç olarak 
algılayıp hayattan korkmasına, sosyal çevreden kaçmasına sebep olabilir ve bu da 
çocuk edebiyatının toplumsallaştırma ve hayatı sevdirme ilkelerinin tehlikeye 
girmesine neden olur. Konu seçimi yapılırken çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarının yanı sıra 
mantıksal düşünme düzeyi de göz önünde bulundurulmalı nitekim; olumsuz etkiler 
yaratacak konular çocuğun ileride davranış bozuklukları göstermesine sebep olabilir 
(Yalçın-Aytaş 2005: 36). Bu da çocuk edebiyatının en temel işlevlerinden biri ve en 
önemlisi olan çocuğu dış dünya ve hayat gerçekliğiyle tanıştırma işlevinin yerine 
getirilmediği anlamını taşır ve bu durum çocuğun hayat karşısında güçsüz kalmasına 
neden olur. Çocuk edebiyatının, okumayı sevdirme ilkesine gelindiğinde ise; bu ilke 
çocuğa hayatı analiz edebilme, kendi iç dünyasını zenginleştirme ve eleştirel 
düşünebilme yeterliliklerini kazandırarak onu hayatının öznesi konumuna getirmeyi 
hedeflemektedir. Bu ilkenin hedefine ulaşabilmesi için eserin dil düzeyi, dil kullanımı, 
görsel kalitesi, konu seçimi ve olay kurgusu diğer ilkelerin sınırlarına uygun olmalıdır. 
Bir ilkenin ihlali diğer ilkelerden bir ya da daha fazlasının hedefine ulaşmasını 
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engelleyebilir bu nedenle, bütün ilkelere, işlevsel ve hedef düzleminde gerekli özen 
gösterilmelidir. 

Psikopedagojinin Kavramsal Çerçevesi 

Araştırma nesnesi olarak ruhu seçen psikoloji, onu anlamayı ve 
anlamlandırmayı hedefleyen bilimsel bir disiplindir. Pedagoji içerisinde eğitim, 
öğretim, toplumsallaşma ve gelişimin yer aldığı kültürel iletişim bilimi veya sanatıdır. 
Pedagoji öğretim yöntem ve teknikleri, bireysel kimlik oluşumu, çocuğun toplumsal 
hayata kazandırılması, vatandaşlık kimliğini edinebilmesi, kültürlenme ve eğitim 
olgularını içeren geniş bir kavram alanına sahiptir (Baude,2008:123). Psikopedagoji, 
psikoloji bilimi ve pedagoji sanatını birleştirir. Çocuğu holistik açıdan 
değerlendirmek, onun ruhsal dünyasını tanımak ve içsel problemlerin dışavurumlarını 
incelemek amacıyla hareket eden psikopedagoji yeniden eğitim, yeniden adaptasyon 
ve rehabilitasyon hizmetlerini sunan bilim ve sanattır şeklinde tanımlanabilir.  

G. Avanzini için psikopedagoji, psikoloji biyoloji, sosyoloji ve dahası 
sosyopedagojiden yararlanarak eğitimin öznesini araştırma nesnesi yapan bilimlerin 
bir parçası olmakla birlikte; didaktiğin, kurumları ve kuramları inceleyen bilimlerin 
tamamlayıcısıdır (akt Terral 1994: 116). Psikopedagoji alanının öncü isimleri arasında 
Adler, Claparède, Itard, Meumann, Mialaret, Seguin, Rouma, Piéron, Preyer, Wallon 
ve Binet sayılabilir.Suça sürüklenmiş, adapte sorunu olan, fiziksel engelli, zihinsel 
engelli ve zor çocuklar alanın hedef kitlesini oluşturmaktadır (Cruchon 1966: 
18,48,68). Psikopedagojide pek çok metot ve teknik bir arada sunulmaktadır, kuramla 
uygulama içkin bir yapı sergilemektedir ve bireye yönelik değerlendirme yapılırken 
psikofizyolojik, psikososyal ve psikolojik bileşenlerin bir kısmı ya da tamamı dikkate 
alınmalıdır (Mialaret 2004: 10). Bu da psikopedagojinin araştırma öznesini incelerken 
holistik yaklaşımı benimsediğinin göstergesi niteliğindedir. Multidisipliner yapıdaki 
psikopedagoji, gelişim psikolojisi, çocuk psikolojisi, eğitim psikolojisi, bireysel 
psikoloji, sosyal psikoloji, genetik psikoloji, deneysel psikoloji, sosyoloji, antropoloji, 
sosyopedagoji ve eğitim gibi birçok bilimsel disiplinden kuram ve uygulamada 
faydalanmaktadır. Kuram ve uygulama boyutunun yanı sıra kurumsal boyutu da 
bulunmaktadır. Sosyal entegrasyon, rehabilitasyon, yeniden eğitim ve yeniden adapte 
hedefleri üzerine kuruludur, hedef yaş kitlesi yeni doğandan yaşlıya kadar uzanan 
geniş bir yelpazeye sahiptir; aynı şekilde, iyileştirmeyi hedeflediği problem aralığı da 
oldukça geniştir. 

Genel Çizgileriyle Sanat Terapisi 

Sanat, hissetmek, hissettirmektir, insanın kendisiyle ve diğerleriyle iletişim 
kurmasında, ruhsal bağ oluşturmasında yardımcı enstrümandır. Sanat, bir nevi 
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psikolojik dışavurum yöntemidir. Sanat bireyin sosyalleşmesi, toplumun 
bireyselleşmesinde önemli bir role sahiptir. 

Sanatın alt alanı olan edebiyat insana insanı yine insandan hareketle sanatsal bir 
şekilde amaçlar. İnsana diğer sanat alanlarına oranla daha yakındır nitekim; insan 
ömrünün kara kutusu olan çocukluk evresine özgü eserlerin verildiği bir alt alanı 
vardır. Çocuk edebiyatı, insan ruhunu hiç terk etmeyen çocukluğu çocukça sarar, 
sanatla muhafaza eder. Çocuğa bireysel kimlik arayışında rehber, sosyal kimlik 
edinmede pedagog ve ruhsal açmazlarında psikolog hizmeti sunar. 

Sanat terapisi, sosyal ve psikolojik problemlerin çözümünde başvurulabilecek, 
nevroz ve psikozların sağaltımında kullanılabilecek bir terapi yöntemidir. Danışan 
sanat terapisi aracılığıyla simgesel bir dil kazanır ve bu sayede söyleyemedikleri 
sembolleşerek karşısına çıkmar. Sanat terapisi, duygu boşalımından ibaret değildir 
(Molloy, 2011: 240) nitekim; insanı kendisinden uzaklaştıran, mutsuz eden, hayata 
karşı motivasyonsuz kılan her şeyi yine kendisinin keşfetmesine, onu şekillendirip 
kendisinden kopan ve artık dışında olan bu “simge” ile ruhsal iletişim kurmasına 
olanak tanır. Sanat terapisi ruhsal örselenmelerin simgeleştiği, simgelerin travmaların 
sağaltımına yardımcı olduğu bir terapidir. 

Sanat terapisinde arzu, oyun ve haz üzerine kurulu yaratıcı süreç söz konusudur. 
Bu süreçte terapist oyun kurucu görevini üstlenir ve anatomi, fizyonomi, psikiyatri 
gibi pek çok farklı alan uzmanlarından oluşan paramedikal bir ekibin üyesidir. Sanat 
terapisi temellerini analitik ve psiko-dinamik teorileri, beşeri ilişkileri, anlık ifadeleri 
inceleyen yaklaşımlara borçludur (Rodriguez-Troll 2006: 134, 43, 54). Sanat terapisi 
danışanın yaratıcılık gizil gücünü yine kendisine buldurur ve bu şekilde danışanın 
iyileşmesini, içsel dönüşüm yaşamasını sağlamayı hedefler. Sanat terapisi ve 
psikopedagojinin hedef kitlesi ve sanat terapisinin hedef kitlesi hemen hemen aynıdır. 
Her ikisinin de hedef yaş grubu, müdahale ettikleri problem türleri oldukça çeşitlidir. 
Multidisipliner yapıdaki bu iki alan iletişimi öncelemekte ayrıca uygulayıcılarından 
alana ilişkin yeter derecede edim ve edinç sahibi olmaları beklemektedir. Bütün bu 
birleşim noktaları göz önünde bulundurulduğunda bu iki alanın ortak paydada 
buluşabilmesi olağanlaşmaktadır.  

Psikopedagoji ve Çocuk Edebiyatı İlişkisi: Sanat Terapisi 

Sanat terapisi yaratıcılık, iletişim becerilerini geliştirmek, bireyin kendini ifade 
edebilmesini ve hayata daha derin anlamlar yükleyebilmesini sağlar. Benlik algısı ve 
sosyal becerileri zayıf, benlik saygısı düşük, özel öğrenme güçlüğü olan, fiziksel 
ve/veya zihinsel engelli, beyin hasarı bulunan, travma yaşamış, davranış ve uyum 
bozukluğu sergileyen, psikolojik açıdan problemli çocuk ve yetişkinler için sanat 
terapisine başvurulabilir. İletişimi önceleyen sanat terapisi dilsel gelişim geriliği olan 
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çocuklara ve kendisini ifade etme güçlüğü yaşayan ergenlere de hedef kitlesi arasında 
yer vermektedir. Bireysel, grup ve aile psikoterapileri şeklinde uygulanan bu terapi 
yönteminin anahtar kelimeleri; katarsis, fiziksel rahatsızlık, mandala ve grup 
terapisidir (http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/art+therapy). 

Psikopedagoji çeşitli sebeplerle hayatın dışında kalan çocukları yeniden sosyal 
hayata entegre etmek, rehabilitasyon, yeniden eğitim ve adaptasyonlarını sağlamak 
üzere kurumsal boyutta hizmet sunmaktadır. Sanatın hayal gücü ve yaratıcılığı 
geliştirici, ruhsal rahatsızlıkları iyişleştirici etkisinin farkında olan psikopedagoji, 
kendini ifade etme ve yaratıcılık atölyeleri bu farkındalığını kurumsal düzleme 
taşımaktadır. Sanat ve psikopedagojiyi aynı paydada buluşturan bir diğer nokta ise; 
gündelik hayattır. Psikopedagoji gündelik hayat üzerine önemle eğilir ve sanat 
gündelik hayatın içine sinmiş bir yansımadır (Baude 2008: 159). Psikopedagoji 
gündelik hayatı incelemek ve aksaklıklarını gidermek için sanat terapisinden 
faydalanabilir ve tedavi sürecinde hayatın içinde hayat kadar yer alan edebiyatı 
araçsallaştırabilir. 

Bu çalışmada psikopedagoji, çocuk edebiyatı ve sanat terapisini aynı düzlemde 
buluşturabilmek, aralarındaki ilişkiyi somutlaştırabilmek adına Edmondo de Amicis’in 
Çocuk Kalbi adlı eserinden yararlanılacaktır. Eser psikopedagojik açıdan irdelenecek 
ve sanat terapisi aracılığıyla uygulanabilirliği sorgulanacaktır. Ayrıca eser yardımıyla 
psikopedagoji, çocuk edebiyatı ve sanat terapisinin bağdaşıklığı araştırılacaktır. Çocuk 
Kalbi bir çocuk tarafından kaleme alınmış günlük formunda bir eserdir. 9-13 yaş 
grubuna hitap eden roman üçüncü sınıf öğrencisi Enrico’nun çocuk kalbiyle bir yılını 
anlattığı günlüğünü babası çok müdahale etmeden kitaplaştırıp bastırmıştır. 
Enrico’nun kişilerden ve olaylardan sıyrılarak onların kendisinde uyandırdığı duygusal 
tepkilerle yazdığı eser bir yıllık duygu birikintisidir. Korku, hüzün, mutluluk, azim, 
hırs, hayata bağlılık, güven isteği ve sevgi duyguları yoğun bir şekilde işlenmiştir aynı 
zamanda ebeveyn-çocuk ilişkisinin sancılı yanları çocuk gözüyle aktarılmıştır. Sanat 
terapisi danışanın yaratıcılık potansiyelini kendisine keşfettirmek ve hayal gücünü 
geliştirmek adına onu terapinin aktif öznesi konumuna getirir ve danışandan sanatsal 
üretimde bulunmasını bekler. Eserin duygusal yoğunluğu, günlük formunda oluşu ve 
bir çocuk tarafından kaleme alınmışlığı sanat terapisi için uygunluğunun göstergesidir 
Günlük, sanat terapisinde başvurulan önemli tekniklerden biridir ve günlük tutmanın 
katarsis etkisi bulunmaktadır. Bu noktada hayal gücünün yardımıyla problemlerin 
üstesinden gelmeyi hedefleyen sanat terapisinin  katarsis etkiye sahip bir terapi  
yöntemi olduğunu ve anahtar kelimelerinden birinin katarsis olduğunu yinelemekte 
fayda vardır. Bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda eserin seçilme gerekçesi 
ortaya çıkar. 
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Sanat terapisinin anahtar kelimelerinden biri olan mandala merkezi ifade 
etmektedir. Eserimiz mandala yönteminin kullanımına uygun olabilir. Laine (2009:5), 
mandalayı ruhun, özün, enerjinin içine konulduğu, içinde tutulduğu kap şeklinde 
tanımlamaktadır. Mandala ruhun merkezine yerleşen duygunun simgesel sunumudur. 
Genelde daire ve kare şeklindedir. Mandalada ruh ve akıl aynı kapta erir ve birçok 
şekil ve desenden oluşan tek bir sembole dönüşür. Mandala yöntemi merkezde 
belirgin olarak yer alan şeklin etrafına desenler ve şekillerin çizilmesiyle gerçekleşir. 
Eserimiz insanların ruhlarını içine çeken, enerjilerini tutan duygu kabı gibidir; bu kap 
insanların özünü saran görünmez bir duygu kabıdır. Merkez duygu sevgidir, hüzün, 
gurur, güven, korku, saygı sevginin etrafında yer almaktadır. Mandala sayesinde 
danışan çocuk hayatını çevreleyen duyguları simgeleştirebilir ve böylece çocuğun 
sessiz iç dünyası konuşturulabilir, özellikle merkezdeki duygu ya da duygu durumu 
onun iç dünyasını en çok neyin karattığını gösterir, çocuk sakladığı, üzerini örttüğü ya 
da örtemediği hemen her şeyi kendi elleriyle çekip çıkarabilir ve simgeler şeklinde 
sıralayabilir. Çocuk mandalanın her bir şeklini yaptıkça içindeki yaralardan kurtulur; 
öfke, nefret, kırgınlık, korku hepsi artık dışında kalan simgelerdir ve mandala 
tamamlandığında sanat terapisinin katarsis etkisi hedefine ulaşmış olur.  

Psikopedagojinin iyileştirmeyi hedeflediği sorunlar dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğundan otizme, şizofreniye kadar geniş bir eksene yayılmaktadır. 
Otizm, yalnızlık ve sessizliğin hüküm sürdüğü ruhsal bir problemdir ve dilsel gelişim 
bozukluklarına yol açmaktadır. Gelişim evrelerini normal geçiren çocukların 
konuşması 3-4 yaşına değin tekrarlamalı ve ekolaliktir. Diğerinin konuşmasının taklidi 
şeklinde gerçekleşen ekolali genellikle çocuğun çevresinde gelişen olayları 
anlayamadığı ya da anlatamadığı, anlatmak için yeter derecede sözcük dağarcığına 
sahip olmadığı durumlarda ortaya çıkmaktadır (Darıca v.d. 2011: 110-111). İnce ve 
kaba devinimsel alandaki aksaklıklar, geri kalmışlıklar sözlü ve sözsüz iletişimi 
olumsuz etkilemektedir. Otistik çocuğun ince ve kaba devinimsel geriliklerine ekolali 
ve sözsüz iletişim yetersizliği eklenirse çocuk sosyal hayattan iyice uzaklaşır. Bu 
durum çocuğun sosyal dünyada daha da yalnızlaşmasına ve tecrit edilmesine sebep 
olur. Söz konusu durum psikopedagojik müdahaleyle ve sanat terapisi kullanılarak 
daha aza indirilebilir. Sanat terapisinin rol yapma tekniği sözlü ve sözsüz iletişim için 
uygun durumların yaratılmasına imkan tanır. Çocuk rol yapma tekniği aracılığıyla 
terapiye aktif bir şekilde katılabilir. Çocuk Kalbi eseri bu tekniğin kullanımına uygun 
pek çok sahne içermektedir. Çocuğun durum değerlendirmesinin ardından en uygun 
sahne çocuğa okunup sahnedeki bir rol canlandırması için verilebilir ve rehberli 
imajinasyon vasıtasıyla çocuk etkinlik boyunca özne konumunu koruyabilir. Sözlü 
iletişim kadar sözsüz iletişimin de yer aldığı “Stardi’nin Kitaplığı” adlı sahne 
içerisinde ince ve kaba devinimsel gelişimi destekleyici aktivitelerin bulunması 
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açısından rol yapma tekniği ve otistik çocuk danışan için uygun olabilir (De Amicis 
2013: 83-84). 

İnce devinimsel ve kaba devinimsel gelişim alanındaki gerilik otistik çocukların 
yanı sıra dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda da görülebilir. 
Söz konusu çocuklarda hareket koordinasyonu ve el-göz koordinasyonu problemi 
şeklinde kendini gösteren bu gelişimsel geriliğin tedavisinde kolaj tekniği 
kullanılabilir. Kolaj tekniği, terapiste danışanın küçük kas motor gelişimini, ince 
motor kaslarını kullanabilirliğini, yaratıcılık derecesini ve yaratıcılığını kullanım 
şeklini değerlendirme fırsatını sunar (Buchalter 2009: 107). Kolaj tekniği için eserin 
farklı bölümlerinden cümleler seçen çocuk, farklı bir kitap, dergi veya gazeteden bu 
cümlelerin beyninde uyandırdığı imaja uygun resimler kesebilir ve bunları yine kendi 
seçtiği, uygunluğu terapistçe onanmış bir zemine bütünlük sergileyecek biçimde 
yapıştırabilir.  

Kaba devinimsel gelişim için başvurulacak yöntemlerden biri maskedir. Çocuğu 
özgürleştiren, sosyal dünya ile arasına perde çeken maske, çocuğa kendini ifade etme 
şansını verir. Çocuk sustuklarının maskeyi konuşturmasına izin verir. Maske, iç 
dünyasının açık penceresi olur ve onun dış dünyaya sızmasına yardım eder.  De 
Panafieu ‘nün de değindiği gibi maskenin arkasına geçtiğimiz an kendimizden (sosyal 
benliğimizden) uzaklaşır, kendimizin dışında başka bir bireye dönüşür ve daha az 
kusurlu bir hal alırız (akt Rodriguez-Troll 2006: 226). Maske iç benin yüzünü 
simgeleştirir, o artık sosyal dünyaya dönük yüzün üstüne yerleşen içdünyadan bir 
semboldür; çocuğun özbenliğiyle içsel sohbete girmesini sağlayan sembolik bir 
iletişim aracıdır. Terapist maske yardımıyla yerinde müdahalelerde bulunarak çocuğa 
oyun oynatır. Oyunun senaristi danışan çocuktur ve terapist sadece üst okumayı yapan 
yardımcı yönetmendir, diyebiliriz. Maskenin arkasındaki yüzün sahibi danışan çocuk 
fiziksel engelliyse eserin varsa kolu felçli kahramanı Crossi ile özdeşim kurmasını 
sağlamak adına Crossi’nin yer aldığı sahneler çocuğa okunabilir. Böylece Crossi ile 
arasında bir bağ kurulduktan sonra Crossi’nin canını yakan, ruhunu inciten sahne 
çocuğa okutulabilir. Bu sahnede dört sınıf arkadaşı Crossi’ye dördünün eziyet eder, 
engeliyle dalga geçerler ve sonunda Crossi dayanamayıp aşırı sinirlenir, öfke 
kontrolünü kaybederek hokkayı duvara fırlatır (a.g.e.:11,12). Çocuk bu sahneyi okur 
okumaz hissettikleri kalbinde henüz yoğunken terapistin desteğiyle Crossi’yi 
sembolize eden bir maske yapar, bu maskeyi takar ve o artık Crossi’dir. Bu yeni 
Crossi’nin sahnenin sonunu kendi duygu durumuna göre, istediği şekilde değiştirmesi 
terapist tarafından talep edilebilir. Bu etkinlik sayesinde çocuğun engeline ilişkin 
duyguları, tutumları gözlemlenebilir. Çocuğun kızgınlığı, vazgeçmişliği, yorgunluğu, 
suskunluğu hepsi kurgunun içerisinde kendisine yer bulabilir ve bu çocukta katarsis 
etkinin uyanmasını sağlar, çocuğu iletişim kurmaya açık hale getirir. Çocuk bunun 
sadece bir oyun olduğuna ikna edilebildiği ölçüde özgürleşir ve içinde travmatik etki 
oluşturan her şeyi anlatabilir. Bu şekilde maske tekniğini ve rol yapma tekniğini bir 
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arada kullanmış olan terapist çocuktaki vokalizasyon ve ortofonik boyutta herhangi bir 
problem varsa keşfedebilir. Bir problemin bulgulanması durumunda ritm çalışması 
yaptırılabilir. Ritim çalışması için eserimizden faydalanılabilir çünkü; özel isimler 
başta olmak üzere ritmik çalışmayı kolaylaştırıcı unsurları içermektedir. Özel isimlerin 
çoğu birbirine yakın hecelerden oluşmaktadır, bu da vokalizasyon ve ortofoniye ilişkin 
iyileştirici çalışmalarda kullanılabilirlik derecesini arttırmaktadır. Özel isimlerden 
örnek verilecek olunursa; Derossi-Crossi-Precossi, Robetti-Coretti. Ritim çalışmasının 
yaptırılabilmesinin ön koşuluçocuğun işitsel algı düzeyinin saptanması, kelimelerdeki 
farklılıkları ayırt edebilme yeterliğinin (ince ayrımlaştırma becerisi) ve cümle içindeki 
farklılıkları ayırt edebilme yeterliğinin (kaba ayrımlaştırma becerisi) 
değerlendirilmesidir. Etkinlik bu incelemeler sonucunda elde edilen veriler 
doğrultusunda şekillendirilmelidir.  

Çocuk Kalbi adlı eser baz alınarak başvurulacak sanat terapisi yöntem ve 
teknikleri daha fazla çeşitlendirilip örneklendirilebilir. Eser olay kurgusu, kahraman 
seçimleri ve sahneler açısından sanat terapisi yöntemi ve psikopedagoji bilimi için 
uygun bir araçtır. 

Sonuç 

Psikopedagoji danışanı aktif özne olarak tedavi sürecine katma isteğiyle edimsel 
teknikleri yeğlemektedir. Sanat terapisinin yaratıcılığı önceleyerek danışanı eyleyen 
konumuna yerleştirmesi bu iki alanı aynı düzlemde birleştiren önemli bir noktadır. Her 
iki alan da bireyin kendisini gerçekleştirmesini, iç potansiyelini keşfetmesini ve benlik 
algısının oluşmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bireye eksikliklerini kendi zihinsel 
ve edimsel becerileriyle örtebilmenin yollarını keşfettiren psikopedagoji ve sanat 
terapisinin çocuğun içbenini özgürce yaratmasını sağlamak için çocuk edebiyatının 
yardımına ihtiyaç duyması olağandır.  

Kästner çocuğun çevresine duyarlı ve sorunların bilincinde olması gerekliliğini 
savunur. Ayrıca sorunları kabullenip onlarla yüzleşebilmeli, sorunların çözümüne dair  
fikirler üretebilmeli, kendi hayatını hissedebilmeli, aksayan yanlarını düzeltebilmeli, 
kendi yaralarını yine kendi elleriyle iyileştirebilmeli, onlara dokunmaktan korkmamalı 
(Arkılıç 1993: 40). Aslında çocuk, hayata dokunabilmeli. Hayata dokunmak, edebiyatı 
araçsallaştırmakla kolaylaşır. Çocuğun hayatına dokunabilmesi çocuk edebiyatıyla 
mümkün olabilir. Çocuk edebiyatın gizemli dünyasında gerçek dünyanın yansımasını 
bulabilir ve o yansımada kendisine, kendi hayatına dokunabilir. 

Terapinin/tedavinin olumlu sonuçlanması çocuğun, problemlerinden 
korkmamasının, aktif bir şekilde problemle mücadelede yer almasının sağlanmasına 
bağlıdır. Çocuğu, çocuk edebiyatıyla, hayatın içine dolan ve hayatı içine dolduran bu 
gerçeğe yakınlıkta psikopedagojik yaklaşımla, holistik açıdan incelemek ve 

761 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

sorunlarının çözümünü sanatta aramak, sessiz, engelli suça sürüklenmiş, yalnız ve 
mutsuz çocukların iç dünyasına yaşam sevgisi aşılamaktır. 
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RÉSUMÉ 

Les représentations liées à l’enseignement des langues sont les plus célèbres, l’opinion est 
souvent basée à propos de leur apprentissage. Dans ce sens, ces représentations ont un ancrage 
solide et un mouvement très important dans la société. Aujourd’hui, nous constatons que la 
classe est un lieu idéal où peuvent se heurter les représentations, les stéréotypes... Les 
connaissances socioculturelles de l’Autre, enseignées en classe, emmèneront non seulement 
l’apprenant à admettre la présence d’autres cultures, langues, modes de vie… mais également 
de se rendre compte de la non-universalité de sa propre culture. Il faudrait prendre en 
considération les caractéristiques de la langue enseignée – principalement lorsqu’il ne s’agit 
pas de la même famille que la langue maternelle de l’apprenant comme c’est le cas des langues 
française et turque. 

En Turquie, la place que la langue française occupait a changé durant l’histoire. Pendant 
l’Empire Ottoman le français avait le privilège d’être la langue étrangère de l’Empire. Le 
français détient pendant longtemps sa place de leader sur le territoire turc. Au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale, le français perd sa renommée de lingua franca et laisse finalement 
sa place à la langue de Shakespeare. Les recherches effectuées en milieu scolaire montrent les 
points en commun entre la notion de représentation et le désir d’apprendre la langue voire 
également la réussite ou l’échec de cet apprentissage. Par conséquent, notre travail de 
recherche essaie d’apporter une lumière sur l’impact des représentations du français sur le 
processus d’enseignement-apprentissage du FLE chez les apprenants en Turquie. L’objectif de 
notre travail de recherche est de mettre l’accent sur les différentes représentations du français et 
leurs impacts sur le processus d’apprentissage du FLE chez les apprenants. Nous avons choisi 
un groupe d’écoliers, de collégiens et de lycéens afin d’accomplir notre recherche. Par la suite, 
nous avons opté une démarche analytique, qui repose sur l’analyse des réponses que les 
apprenants ont fournis à l’aide d’un questionnaire proposé. 

Mots clés : Enseignement-apprentissage FLE, Stéréotypes, Apprenants, Questionnaire. 

THE STEREOTYPES OF THE FRENCH FOREIGN LANGUAGE (FFL)  IN 
THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM AND ITS IMPACT ON THE 

TEACHING AND LEARNING PROCESS OF FFL. 

ABSTRACT 

Representations relating to language teaching are the most famous, the opinion is often 
based about their learning. In this sense, these representations have a strong presence and a 
very important movement in society. Today, we see that the classroom is an ideal place where 
may face representations, stereotypes ... Sociocultural knowledge of the Other, taught in the 
classroom, will take not only the learner to admit the presence of other cultures, languages, 
lifestyles ... but also to realize the non-universality of its own culture. It would take into 
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account the characteristics of the target language - mainly when it is not in the same family as 
the mother tongue of the learner as is the case of French and Turkish languages. 

In Turkey, the place that occupied the French language has changed throughout history. During 
the Ottoman Empire, the French had the privilege of being the foreign language of the Empire. 
The French has for a long time its leading position on Turkish territory. After the Second 
World War, the French lost its reputation as a lingua franca and finally gives way to the 
language of Shakespeare. The research done in the school environment show the points in 
common between the notion of representation and the desire to learn the language or also the 
success or failure of learning. Therefore, our research work trying to bring light on the impact 
of representations of the French on the teaching-learning process of the FFL in learners in 
Turkey. The aim of our research is to focus on the different representations of the French and 
their impact on the learning process of the FFL in learners. We selected a group of school 
children of secondary school students to accomplish our research. Subsequently, we adopted an 
analytical approach, based on analysis of the responses that learners given by means of a 
questionnaire. 

Keywords: Teaching-learning FFL, Stereotypes, Learners, Questionnaire. 

INTRODUCTION 

Dans le contexte actuel de la mondialisation, la mobilité et la compréhension 
des cultures sont primordiales. Il est su que ce sont les langues qui constituent les 
expressions les plus directes de nos cultures. Ces deux éléments dans l’apprentissage 
des langues étrangères sont indissociables, c’est la raison pour laquelle il existe en 
Europe des traités qui chargent les Etats membres a préconisé l’enseignement-
apprentissage des langues des Etats membres 88 afin de construire un meilleur 
échange linguistique. Or qu’en est-il en Turquie ? Un pays comme la Turquie, dont 
l’actualité est riche d’interaction internationale. 

Dans les établissements privés comme publics, la première langue vivante 
enseignée est l’anglais. Le français ne prendra que la seconde place en parallèle avec 
l’allemand dans les établissements privés, si ce n’est pas pour la lui laisser dans des 
établissements qui imposent l’allemand comme langue vivante deux. Seules les écoles 
dites françaises tel que Galatasaray, Saint Benoit, Notre dame de Sion, Saint Michel 
etc… enseignent la langue et la culture française en langue vivante un.  

Certes les enjeux politiques jouent un rôle important dans l’incorporation d’une 
langue étrangère dans un système éducatif, or il est indéniable que le français a perdu 
beaucoup de son succès de nos jours auprès des apprenants turcs. 

88Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Titre XII : éducation, formation professionnelle, jeunesse et 
sport,Article 
165https://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_sur_le_fonctionnement_de_l%E2%80%99Union_europ%C3%A9enn
e#Article_2
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OBJECTIF DE LA RECHERCHE 

Il semble nécessaire que tout enseignant s’intéresse et se questionne sur les 
stéréotypes qui bloquent les élèves avant, pendant le processus d’apprentissage. En 
effet, c’est uniquement en les enquêtant que les enseignants peuvent réguler leurs 
activités afin de s’adapter aux difficultés propres des élèves. 

Ainsi dans ce communiqué, nous traiterons les points de vue des apprenants en 
ce qui concerne les paralysies qui les empêchent de parcourir le monde francophone.  

Notre but est de voir les opinions que se fait la nouvelle génération vis-à-vis de 
la langue française, qui n'a plus envie de s’investir dans l’acquisition d’une nouvelle 
langue telle que le français, qui pourtant a prédominé dans leur pays jusqu'à il y a 60 
ans, car l’anglais est préconçue comme « la seule » langue internationalement 
satisfaisante. 

Enfin, au travers de cette étude, nous souhaitons comprendre les problèmes que 
rencontrent les apprenants lors de l’apprentissage de cette langue vivante 2, afin de 
pouvoir trouver des remèdes pour détruire ces clichés. 

MÉTHODOLOGIE 

Modèle de la recherche 

Dans cette étude, nous avons choisi d’utiliser 2 types d’études parmi les études 
de recherches qualitatives. L’étude de cas comme stratégie de recherche, et les 
enquêtes semi-dirigées comme outils de collecte de données. Une étude de cas est une 
méthode de recherche qui analyse en profondeur un cas particulier dans son 
environnement naturel (Yıldırım et Şimşek, 2005). C’est pourquoi dans notre 
recherche, nous avons choisi d’examiner les données à l’aide d’une étude de cas afin 
de traiter en profondeur les points de vue des apprenants et des futurs enseignants. 

Participants 

Pour cela, nous avons effectué une enquête auprès des apprenants de collège 
(6ème et 5ème) et lycée (1ère) privé à Bursa en Turquie. Cette dernière a été menée au 
cours du premier semestre de l'année scolaire 2016-2017. Ont participé à cette enquête 
environ 50 volontaires de chaque école et classe.  

Questionnaire et recueil des données 

Dans un premier temps, le questionnaire préparé via Google docs, nous a permis 
de demander l’avis des apprenants, en langue maternelle, concernant l’enseignement 
des quatre compétences langagières, à savoir la compréhension de l’écrit et de l’oral 
puis l’expression de l’écrit et de l’oral en FLE. Nous leur avons demandé de donner 
leur avis à propos de la question ouverte suivante : « Comment la compréhension de 

766 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016

l’écrit/l’oral puis l’expression de l’écrit/l’oral en FLE devrait-elle être enseignée ? » 
Dans une question ouverte, comme le souligne Brew (2008), vous laissez à vos 
apprenants la possibilité de répondre ce qu’ils veulent, sans qu’ils soient limités ou 
influencés par des réponses prédéfinies. 

Ce questionnaire a été envoyé par email aux apprenants qui en avaient été 
informés au préalable pendant les derniers cours du semestre. Pour rester dans le cadre 
de l’étude, seules les réponses concernant la compétence de l’expression écrite ont été 
prises en compte. 

Analyse des données 

Dans cette étude, les données obtenues ont été analysées à l’aide de la méthode 
d'analyse de contenu. Pour ce faire, les réponses à la question ouverte, données par les 
apprenants ont été copiées-collées sur Word. Les réponses des participants ont été 
numérotées de E1 à E64 (E= élève). Ces réponses ont été examinées par deux 
chercheurs afin de vérifier leur cohérence vis-à-vis des thèmes. Par la suite, les deux 
chercheurs ont classifié ensemble les réponses que les participants ont données à la 
question ouverte. 

Résultats 

Dans cette partie de la recherche, nous allons présenter les résultats que nous 
avons obtenus lors de notre analyse de contenu. Ils montrent que 65 étudiants ont fait 
part de 133 avis différents sous les 4 axes principaux que sont leurs opinions, conseils 
et propositions à l’égard de l’expression écrite. Ces 4 axes sont : 1) Comment écrire 
(54 étudiants soit 41%) ; 2) Qu’écrire (38 étudiants soit allons 3) Prérequis (28 
étudiants soit 21,2%) et 4) Cours d’expression écrite (13 étudiants soit 9,8%). 
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Notons d’ores et déjà que parmi les participants, certains nous ont donné 
plusieurs avis. Nous avons alors constaté que les différents avis donnés dans un même 
point de vue, pouvaient s’intégrer aux 4 axes. 

Par ailleurs, nous avons constaté que dans de longs paragraphes, ne pouvait se 
trouver qu’un seul avis, n’appartenant qu’à un seul axe. 

1. Comment écrire : Presque la moitié des apprenants (54 avis soit 41%) ont
exprimé leur avis sur ce premier axe correspondant à l’enchainement du cours 
d’expression écrite. L’analyse donne ainsi à voir une grande variété d'opinions 
concernant la pratique de cette compétence pendant le cours et en dehors du cours, et 
sur le déroulement de ce cours. Les 6 sous-thèmes thèmes dégagés sont regroupés : 

a. Suggestions d’expression libre (26 étudiants) : Quasiment la moitié des
étudiants en a fait part : 

E39 : « Les enseignants pourraient choisir des sujets d’expression écrite plus 
attrayants. Les sujets choisit doivent être des sujets sur lesquels les apprenants peuvent 
porter un jugement critique afin de leur permettre de s’exprimer plus librement. […] » 

b. Feed-back (7 étudiants) : Les rédactions, faites au sein de classe ou hors -
classe, doivent permettre une rétroaction aux étudiants sur leur niveau de maitrise de 
la compétence à atteindre , et le jugement du correcteur doit leur apporter un soutien 
dans leur apprentissage. Les étudiants proposent de faire cette rétroaction dans la 
classe parmi tous les élèves :  

E64 : « [...] Chaque semaine, l'enseignant peut donner des sujets d’intervention 
captivants et demander aux apprenants de demander d'écrire quelques paragraphes. 
L’enseignant doit ensuite remettre les corrections tout en étant bien sûr tolérant car 
l’apprenant fera inévitablement les erreurs que l’enseignant ne veut pas qu’il fasse. » 

c. La dictée (6 étudiants) :

E39 : « [...] Nous pourrions faire des dictées. Grâce à cette dictée, l’apprenant
verra ces erreurs et pourra voir sur quoi il devra se focaliser. » 

d. Devoirs à la maison réguliers (6 étudiants) :

E47 : « Les enseignants devraient donner fréquemment des devoirs à la maison
sur les sujets enseignés. Par exemple, quand on enseigne les activités quotidiennes, 
demander aux apprenants d’écrire ses propres activités quotidiennes, commenter un 
texte lu en classe voire même répondre aux questions que l’enseignant a préparées. » 
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e. Production guidée ou semi-guidée (4 étudiants) :  

E6 : « L’enseignant devrait choisir des thèmes spécifiques pour chaque cours et 
demander aux apprenants de partager leur opinion. L’enseignant doit préciser la 
forme du texte et ce qui doit être écrit. Le plan devra être donné à l’avance pour que 
l’apprenant le prenne en compte. » 

f. D’autres perspectives (9 étudiants) : Quant aux 9 autres points de vue, nous 
pouvons constater des opinions et des suggestions différentes, telles que la traduction, 
le travail en groupe, la création d’un panneau d’écriture, l’utilisation d’un dictionnaire 
pendant les examens, voire même la correspondance avec des natifs. 

E26 : « [...] Correspondre avec une personne de France nous permettra de voir 
non seulement comment ils utilisent la langue mais également de voir nos propres 
erreurs. Cela s’avère utile pour la correction de nos erreurs. » 

2. Qu’écrire : Comment devrait être le contenu de ce cours ? 38 élèves (soit 29 
%) ont donné leur avis, autrement dit 1 élève sur 3. Il s’agit du nombre le plus élevé 
après le thème Comment écrire. Voici quelques avis sur ce thème : 

E1 : « […] Il serait préférable de demander à l’apprenant d’employer les 
verbes dans un mini dialogue au lieu de demander de conjuguer 10 verbes. […] » 

E7 : « […] Les apprenants peuvent avoir un journal intime écrit en français, ils 
peuvent écrire des lettres. Ils peuvent également réaliser des activités d’écriture après 
les cours. […] »   

E59 : « […] Le niveau peut s’améliorer seulement si on commence à apprendre 
à écrire des sms, des cartes postales, puis continuer à se présenter soi-même, sa 
famille, sa ville, sa chambre. […] » 

3. Prérequis : Pour ce qui est de ce thème, les participants décrivent les 
prérequis nécessaires pour le cours, et notamment avec quel(s) autre(s) objectif(s) 
linguistique(s) est liée cette compétence. Nous avons récolté l’avis de 28 futurs 
enseignants (21,1 %), soit 1 sur 5 des apprenants enquêtés sur le thème concerné. 
Nous pouvons en citer quelques-uns :  

E3 : « Après avoir adopté la règle grammaticale, il faudrait demander aux 
élèves de pouvoir expliquer ce qui a été fait en classe, dont on a parlé en classe, voire 
même leur demander de pouvoir écrire un paragraphe sur eux-mêmes. A mon avis, la 
compréhension écrite est totalement liée à la compréhension orale, plus on travaille 
l’écoute plus on améliore son écrit. » 
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E10 : « A mon avis, bien écrire passe avant tout par une bonne connaissance 
grammaticale. Je pense que quelqu’un qui a un bon niveau de grammaire et qui 
comprend ce qu’on lui dit ne rencontrera pas de problème en expression écrite. » 

E29 : « Il faudrait demander aux apprenants d’écrire des paragraphes sur 
divers sujets. Pour chaque domaine, il faudrait donner une liste où figurent les mots, 
les expressions qui sont le plus utiles dans ce domaine afin qu’ils puissent les 
mémoriser en les utilisant dans des phrases. » 

4. Cours d’expression écrite : Sous ce dernier thème, les apprenants donnent 
leur avis sur leur vision du cours d’expression écrite, c’est-à-dire leur manière de le 
percevoir et ce qu’ils pensent de son utilité. Nous avons recueilli l’avis de 13 futurs 
enseignants, ce qui correspond à 10 % (plus précisément 9,8%)  des participants, sur le 
thème en question. En voici quelques exemples les plus pertinents :   

E7 : « Ecrire en Français s’avère très compliqué, surtout quand il est question 
des accents. Etant donné que le Français n’est pas une langue qui s’écrit comme elle 
se prononce, cette caractéristique aussi complique la situation. […] »  

E37 : « De prime abord, il est difficile d’apprendre une seconde langue, alors 
apprendre le français rend la tâche encore plus difficile car il existe des règles qui 
n’ont pas d’équivalent en turc. C’est pourquoi, améliorer la compétence de l’écrit 
s’avère long et compliqué. Contrairement aux trois autres compétences, celle de 
l’écrit demande plus de patience, de sacrifice et un travail plus précis. Je pense 
qu’avec plus de pratique tous les problèmes peuvent être surmontés, cependant il ne 
faut pas attendre des exploits pendant ce temps. Même si cela va prendre du temps, il 
ne faut pas avoir d’idées négatives. » 

E59 : « Pour une bonne compréhension écrite, il faut avoir une bonne technique 
ainsi qu’une bonne connaissance. […] » 

DISCUSSION 

Nous allons désormais proposer une interprétation des opinions des apprenants 
préalablement exposées dans la partie Résultats, tout en nous appuyant sur les 
recherches menées dans le domaine de la compétence « expression écrite ».  

Nous allons traiter tout d’abord les commentaires des étudiants que nous avions 
classés en 6 sous-thèmes de la rubrique « comment écrire » : 

« L’expression libre » ou en d’autres termes le « commentaire composé », 
consiste à donner un proverbe ou une citation connue à l’apprenant et lui demander 
d’écrire un développement comprenant une introduction, un développement et une 
conclusion. Dans notre système scolaire, cette pratique est acquise pendant les cours 
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de langue maternelle, en particulier à l’école primaire et au collège.  Mais, il faudrait 
rappeler que cette pratique n’est pas forcément enseignée de manière optimale.  Dans 
notre système, elle est réalisée à travers des expressions connues. Cependant, de cette 
manière, nous n’apprenons pas aux élèves comment structurer leur pensée et encore 
moins comment la démontrer à travers des exemples. Près de la moitié des étudiants 
soulignent toutefois que la pratique de l’expression libre acquise dans le système 
éducatif turc serait valable pour la compétence de l’écriture en langue française.  

Il est à noter qu’il existe une relation étroite entre la compétence de l’expression 
écrite en langue étrangère et en langue maternelle. Nous avons décelé à l’aide de notre 
expérience que les individus n’ayant pas acquis la compétence de l’expression écrite 
en langue maternelle ne l’acquièrent pas toujours en langue étrangère. Ceux qui ont 
acquis cette compétence en langue maternelle ont également plus de facilité à 
l’acquérir en langue étrangère (Gümüş, 2014).  

Par ailleurs, l’expression écrite fait acquérir une pensée régulière, planifiée et 
centrée sur l’objectif. Nous ne pouvons en aucun cas ignorer la relation entre 
l’expression écrite et la pensée. Et plus on pense positivement, mieux on s’exprime. 
Une bonne expression orale et écrite est l’une des activités que l’esprit humain réalise 
parmi tant d’autres. L’expression écrite ne signifie pas seulement l’enseignement des 
règles grammaticales (Aktaş et Gündüz, 2001 : 57-58). Par conséquent, les points de 
vue des apprenants se chevauchent avec des vues de la littérature. 

Pour les apprenants turcs, l'activité d'écriture libre est très importante pour la 
compétence de l’écrit car comme le soulignent Reuter (1996) et Doquet (2011), l’écrit 
libre en réponse à un sujet proposé par l’enseignant est une pratique qui revient à 
plusieurs reprises à l’école. Par ailleurs, comme le précisent également Rebiffe et Le 
Bourgeois (2012), cette pratique permet aux apprenants de s’exercer à l’écriture et de 
développer leur réflexion et leurs compétences linguistiques. 

Voyons à présent les opinions des apprenants à l’égard des feedbacks. Nous 
constatons que les apprenants sont conscients du rôle qu’il joue pour l’expression 
écrite. Ainsi Lamy (1976) dit que « l’erreur c’est comme un tremplin vers une 
expression juste », et nous savons que pour que l’expression soit correcte, il faut que 
le feedback soit propice. Ceux donnés à l’écrit sont plus utiles que ceux donnés à 
l’oral car on peut mieux percevoir où est l’erreur. En effet, Les apprenants ont 
tendance à recourir aux aides fournies pour s’autocorriger plutôt que de demander de 
l’aide à l’enseignant. Cependant, le feedback est plus efficace s’il combine oral et écrit 
(Bitchener, Young et Cameron, 2005).  

Par ailleurs, les étudiants le considèrent comme un aspect important pour 
l’enseignement. Selon Colson (1989), l’acquisition d’une langue est un processus qui 
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n’est pas réalisé consciemment, et l’on ne peut être influencé sur ce qu’on veut 
apprendre. Chickering et Gamson (1987 : 4) écrivent que  

« L’apprentissage est mis au point en découvrant ce que vous savez et ne savez 
pas. Les étudiants ont besoin d’un feedback approprié à leurs performances pour 
profiter des cours. Au début, les étudiants ont besoin d’aide pour déterminer leurs 
connaissances et compétences. Dans les classes, les étudiants doivent avoir plusieurs 
possibilités de montrer ce qu’ils savent faire et d’obtenir du feedback sur ce qu’ils font 
pour améliorer leurs travaux. »   

Concernant la dictée, cette partie de l’analyse est très surprenante car les 
apprenants ayant partagés leurs points de vue n’ont aucune connaissance de la notion 
« expression écrite ». Comme ils le constatent, le français est une langue dans laquelle 
un écart est constatable entre ce qui se dit et ce qui s’écrit. Le Français n’est pas une 
langue qui s’écrit comme elle l’entend, au contraire de l’Espagnol par exemple 
(Chartrand, 2012). Cependant, malgré cette difficulté, les textes officiels exigent que 
la dictée fasse partie de l’enseignement afin de permettre une meilleure orthographe 
(Belkacem, 2005). Certes, la grammaire française n’est pas la plus facile à apprendre, 
on pourrait dire la même chose de la conjugaison et de l’orthographe, c’est pourquoi 
comme le précise les apprenants la dictée semble être primordiale car elle est un 
entrainement qui oblige à réfléchir sur des points bien précis. 

En outre, la dictée est un bon outil d’évaluation mais elle ne permet pas 
vraiment d’apprendre comment écrire. Elle permet de vérifier l’appropriation de la 
maîtrise du langage écrit et parlé. Une évaluation quotidienne de la maîtrise de 
l’orthographe, de la conjugaison et de la grammaire ne peut être la réponse adéquate à 
une bonne maîtrise de l’écrit. Au cours d’une dictée, un apprenant doit transformer un 
matériau phonique en un matériau graphique, soit faire correspondre des sons et des 
lettres. Il s’agit d’un exercice très spécifique qui n’aide pas l’apprenant à maîtriser 
l’orthographe  encore moins l’expression écrite.  

Les apprenants turcophones ne sont pas souvent mis à l’épreuve avec une 
expression écrite à la maison. Cependant, les points de vue partagés par les apprenants 
montrent que le devoir à la maison est plus favorisé car l’apprenant a à portée de main 
divers supports pédagogiques complémentaires tels qu’un dictionnaire, un 
Bescherelle, etc. Comme ils le soulignent, ils veulent avoir du temps pour se 
concentrer et faire une bonne rédaction, car le stress en cours de classe perturbe leur 
concentration et leur créativité.  

La maîtrise de la production écrite est le résultat d'un long processus 
d'apprentissage. Toutes les nouvelles composantes découvertes et manipulées au stade 
de la compréhension de l'écrit ou de l'oral sont fixées grâce à des activités. Il s'agit 
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souvent de productions guidées ou semi-guidées. La production guidée est une activité 
où le candidat traite un sujet qui se rapporte aux thèmes étudiés en classe et sera 
orienté à l’aide de mots clés ou expressions. Par exemple, nous proposons une lettre 
aux élèves et par la suite, nous leur demandons de ne changer que l’adresse de 
l’expéditeur et du destinataire, le lieu et la date. La production semi-guidée propose 
des exercices où les tâches à réaliser impliquent un certain nombre de règles, 
contraintes définies par avance dans les consignes (par exemple : utilisation 
obligatoire de certaines fonctions de langues, utilisation d'un champ lexical précis, 
etc.). Cette production fait appel aux capacités de mémorisation, de compréhension et 
d'expression. Finalement, elle permet de travailler en contexte et donne un cadre qui 
fournit à l'élève des bases essentielles pour accéder à l'autonomie (Rivenc, 2003). En 
effet, comme le soulignent les apprenants, l’élève doit dans les deux cas développer 
une idée, exposer un point de vue, mais la difficulté est surmontée avec une aide 
fournie par le professeur. Les élèves se sentent alors plus à l’aise car ils sont encadrés 
par des consignes. 

Par ailleurs, nous savons bien que d’hier à aujourd’hui, diverses méthodologies 
ont accordé une place aux activités de traduction et d'interprétation. C’est notamment 
dans l’enseignement littéraire que la traduction a pris une place à part entière. A 
l’heure actuelle selon les auteurs du Portfolio européen des langues, l’apprentissage 
d’une langue vise des capacités comme par exemple la traduction qui se situe parmi 
d’autres productions à l’intérieur de la production écrite (Conseil de l’Europe 2001 : 
25). Nous pouvons constater que chez les apprenants turcs, la traduction tient une 
place primordiale. Dans l’institution pédagogique, les exercices de traduction, faits 
dans le but de l’apprentissage des langues vivantes, se résument en thème et version 
c’est-à-dire depuis ou vers la langue maternelle (Lavault, 1998 : 19) 

Dans un travail de groupe, les élèves, collaborent pour obtenir une réalisation 
collective. Les apprenants soulignent à diverses reprises que la mise en commun des 
tâches et des points de vue permet de réaliser des productions qu’un élève seul ne 
serait pas toujours en mesure de réaliser dans le temps imparti. Nous constatons que 
les élèves sont en confiance et donc s’organisent et échangent plus facilement. Par 
ailleurs, ils connaissent leurs points forts et faibles, et peuvent donc se distribuer plus 
rapidement les rôles. Meirieu (1993) insiste sur le fait que le travail de groupe est 
avant tout un outil didactique qui ne peut aider à enrichir la panoplie méthodologique 
de l'enseignant.  

Pour ce qui est du thème « Qu’écrire », les élèves soulignent qu’ils préfèrent 
comme déclencheur les supports suivants : des cartes postales, des cartons 
d’invitation, des messages, des télégrammes, des publicités, des catalogues, des 
brochures, des lettres amicales, des lettres formelles, des courriers électroniques, des 
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interviews, etc. Il s’agit d’activités authentiques qui relèvent de l’approche 
communicative, mais lorsqu’il s’agit d’écrire une carte postale, une carte d’invitation, 
une lettre amicale, il s’agit d’accomplir des « tâches » qui relèvent également de la 
perspective actionnelle (Saydı, 2015). Il est important de préciser que c’est avec 
l’approche communicative que l’expression écrite pourra remplir son but : mettre 
l’apprenant dans une situation de communication déterminée à laquelle il devra 
approprier son discours. Il s’exprime alors librement dans une situation prédéterminée. 

En didactique, les prérequis sont les savoirs et savoirs faire que doit posséder un 
apprenant pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Nous constatons que les 
élèves sont conscients que pour une expression écrite de qualité, ils doivent avoir une 
bonne pratique de l'orthographe et de la grammaire du français. Il est évident qu'une 
bonne maitrise de la langue étrangère est la condition sine qua non d'un texte réussi. 
L'insuffisance syntaxique affecte indéniablement la qualité des productions écrites et 
la pauvreté lexicale constitue un frein redoutable à une expression riche.  

Par ailleurs, un des plus grands inconvénients est que l’apprenant calque la 
langue native sur la deuxième étrangère. Les apprenants traduisent les expressions de 
leur langue dans la langue à acquérir, ils font donc une traduction du « mot-à-mot ». 
Généralement, cette traduction donnera probablement des transpositions erronées, 
surtout lorsque les deux langues en question sont assez éloignées l'une de l'autre, 
comme c’est le cas pour le turc et le français. Pour franchir ces obstacles, il est bien 
entendu nécessaire de montrer aux apprenants l'existence des passerelles entre la tâche 
de la production écrite et les autres acquisitions. L'enseignant peut encourager les 
étudiants à lire régulièrement des documents authentiques qui sont en fait une source 
importante pour une bonne expression écrite. 

Finalement, nous pouvons constater que 10% des élèves ont donné leurs avis 
sur le déroulement du cours d’expression écrite. Les 10% d’opinions recueillies sur ce 
thème, nous ont permis de constater de manière claire que les élèves ont une notion de 
la compétence de l’expression écrite. 

CONCLUSION ET PROPOSITIONS 

Ecrire, c’est produire du sens. Ecrire a un but communicationnel et ce qui prime 
le plus est le sens du texte plutôt que la forme. L’expression écrite est l’occasion pour 
les élèves timides de s’exprimer sans avoir à se mettre en avant en prenant la parole. 
En outre, pour le professeur, l’écrit permet d’avoir un suivi plus personnalisé avec 
chaque élève, chose plus délicate à l’oral. De plus, l’écrit est un indice qui révèle le 
degré d’autonomie acquis par chaque élève et permet au professeur de faire le point 
sur la progression de l’élève par le contrôle des acquis.   
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En Turquie, les élèves ont de grandes difficultés en expression écrite ; la plupart 
d'entre eux sont incapables de produire un simple texte. Bien que plus de 5000 mots 
soient transparents entre le français et le turc et qu’ils soient tous employés dans le 
turc courant, la langue de Shakespeare prime sur la langue de Molière en Turquie. Par 
ailleurs, l’anglais semble plus simple à apprendre, car les apprenants turcs ont moins 
de difficultés dans l’apprentissage de cette langue. De surcroît, les carences ressenties 
chez l’apprenant de langue étrangère, ici en Français, en production écrite nous ont 
conduits à nous interroger sur les difficultés que les apprenants ont lors d’une 
rédaction.  

Nous pouvons constater que les divers points de vue et suggestions des 
apprenants de FLE présentés dans la partie discussion sont faites de façon lucide car, 
en se basant sur la littérature concernée, les chercheurs, ayant essayé d’éclaircir ce fait, 
sont généralement du même avis que les apprenants.  

Durant leur cursus scolaire, les apprenants suivent des cours de pédagogie et de 
didactique des langues. Ce processus d'apprentissage leur permet d’acquérir des 
données empiriques qui permettent de diriger les enseignants afin de leur montrer 
comment ils souhaiteraient qu’une compétence, qu’une activité soit réalisée.  

Ainsi, tout au long de notre recherche, nous nous sommes demandé ce que 
pouvait faire l’enseignant lors du cours d’expression écrite. Autrement dit, 
l’enseignant peut faire une combinaison du programme du Conseil de l'enseignement 
supérieur (à savoir YÖK en turc) et les points de vue des apprenants en prenant pour 
base les besoins des apprenants pour un cours d’expression écrite exemplaire. Nous 
proposons par exemple qu’il fasse une combinaison du programme du Conseil de 
l'enseignement supérieur et des points de vue exprimés par les élèves en prenant pour 
base leurs besoins des apprenants pour un cours d’expression écrite classique. Ils 
pourraient également signer un contrat pédagogique en début d’année (Sarrazy, 1995). 

La génération « Z » dont font partie les apprenants enquêtés est née avec 
Facebook, Twitter, Youtube et autres applications qui font partie de leur quotidien, de 
même que les appareils connectés en permanence. Pour cette nouvelle génération, on 
peut constater un désintérêt du papier au profit de l’écran. La cause principale de ce 
désintéressement est le web, car dans le quotidien de l’apprenant, il est plus facile de 
trouver l’information sur Internet que dans les livres, ce qui relègue le papier à la 
seconde place. A l'ère du numérique, les changements ne sont pas que technologique 
mais aussi linguistique. La façon dont les jeunes construisent leur approche culturelle 
ne va pas naturellement vers l’expression écrite. Pour la linguiste Naomi S. Baron 
(2008) l’attitude de la génération vis-à-vis de la langue a changé. Pour elle, l’e-
communication se caractérise en effet par une orthographe « inattentive » sans aucune 

775 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

ponctuation, une grammaire déficiente et une utilisation généreuse de raccourcis et 
acronymes. 

Cependant, la nouvelle génération turque semble moins marquée par ce 
phénomène, et semble bien consciente que bien écrire est important pour réussir dans 
les études, d’autant plus lorsqu’il est question de l’apprentissage d’une langue 
étrangère. D’abord confrontés à un lourd programme d’anglais pendant 
l’enseignement secondaire, les étudiants découvrent ensuite une nouvelle langue, le 
français. Notre étude et l’analyse des résultats que nous avons développés dans ce 
communiqué nous a permis de montrer que leurs souhaits en matière d’apprentissage 
de la compétence expression écrite en FLE sont très précis, et rejoignaient les 
conclusions des chercheurs sur les méthodes à adopter par les enseignants, pour un 
maximum d’efficacité et de confort dans l’acquisition parfois difficile de cette langue 
complexe. 
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ASILACAK KADIN VE LAS EDADES DE LULÚ ADLI ROMANLARDA DİLE 
GELEN KADIN BAŞKAHRAMANLAR 

Saliha Seniz COŞKUN ADIGÜZEL 
İstanbul Üniversitesi 

 seniz.coskun@istanbul.edu.tr 
ÖZET 

Pınar Kür’ün Asılacak Kadın adlı romanı ile Almudena Grandes’in Las Edades de Lulú adlı 
romanı birçok açıdan benzerlik göstermektedir: Her iki eser de benzer siyasi koşulların 
yaşandığı birbirine çok yakın dönemlerde yazılmış, ikisi de ait olduğu ülkelerde -Türkiye ve 
İspanya- benzer tepkiler almış ve sinemaya uyarlanmıştır. Bu çalışmada iki eser arasında esas 
alınacak ortak nokta ise her iki romanda da kadın başkahramanlara ses verilerek egemen 
söylemin bozguna uğratılmasıdır. Egemen ataerkil söylem ile kendi hayat öykülerini anlatan 
kadın başkarakterlerin kullandığı dil arasındaki ilişki, farklı iki kültürde ve benzer dönemlerde 
gelenek ve tutucu ahlak gibi aygıtlarla benzer şekilde işleyen ataerkil sistemdeki “kadın 
kimliği” göz önünde bulundurularak incelenecektir. Her iki romanda da nesneleştirilen kadın, 
Pınar Kür’de Melek karakteriyle iki erkek söylemin arasına sıkıştırılmış, kendisine ses verilse 
de sonunda hem gerçek hem mecazi anlamda sesini, dolayısıyla varlığını, kaybetmiş; 
Almudena Grandes’de ise Lulú karakteriyle kadın öznelliğini kurabilmiş ve hem gerçek hem 
mecazi anlamda sesini sürdürebilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Asılacak Kadın, Las Edades de Lulú, kadın, kimlik, ataerkil söylem 

WOMEN WHO FOUND VOICE IN NOVELS TITLED ASILACAK KADIN 
AND LAS EDADES DE LULÚ 

ABSTRACT 

The novel Asılacak Kadın (The woman to be hanged) by Pınar Kür and the novel Las edades 
de Lulú (The ages of Lulu) by Almudena Grandes present many similarities. Both novels were 
written under similar political circumstances around the same period, both received similar 
reactions in the countries they originated (Turkey and Spain) and they were both adapted for 
cinema. In this study, the common point of the novels to be focused on is that the hegemonic 
patriarchal discourse is subversed by female protagonists narrating their own stories. The 
relationship between the hegemonic patriachal discourse and the language used by the female 
protagonists will be examined taking into consideration female identity in two different, yet 
similar patriarchal systems functioning in similar ways with apparatuses such as tradition and 
conservative moral values around the same period. Woman, commodified in both novels, is 
oppressed between two male discourses in the character of Melek in Pınar Kür’s novel; 
although she is given voice, in the end she’s deprived of it literally and metaphorically, 
therefore losing her existence. Whereas the female protagonist Lulú in Almudena Grandes’s 
novel is granted the chance to construct female subjectivity and sustain her existence as a 
subject.   

Keywords: Asılacak Kadın, Las Edades de Lulú, female, identity, patriarchal discourse 

Dünyada hükmünü süren ataerki, edebiyatta da kendini gösterir; çoğunlukla 
kadınların kadın/erkek karşıtlığında eksi tarafta olduğu, öykülerinin erkek anlatıcılar 
tarafından aktarıldığı dolaylı anlatımları okuruz. Ancak bazı eserlerde bu egemen 
söylemin yıkıldığını ve kadın karakterlere de konuşma hakkı verildiğini görürüz. 
Bugün, burada, kadın başkahramanlarına kendi öykülerini anlatması için onlara ses 
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veren iki eserden bahsetmek üzere bulunuyorum: Bu eserlerden ilki Türk yazar Pınar 
Kür’ün 1979 yılında basılan Asılacak Kadın adlı romanı ve diğeri ise İspanyol yazar 
Almudena Grandes’in 1989 yılında basılan ve Türkçeye Lulu başlığıyla çevrilen Las 
Edades de Lulú adlı romanıdır. 

Türkiye’de 80 dönemi olması itibariyle baskıcı rejimin hüküm sürdüğü bir 
ortamda yazılan Asılacak Kadın, yine yazıldığı dönemi aktarmaktadır. Gerçek bir 
olaya dayanarak yazılan roman, kadın başkahraman Melek’in dramını anlatır. Melek 
küçük bir kızken üvey babası tarafından köyünden koparılıp İstanbul’a getirilir; yaşlı 
ve hasta bir kadına bakmak üzere bir yalıya hizmetçi olarak yerleştirilir, hizmeti 
karşılığında kazandığı parayı üvey babası almaktadır. Kendisine kötü davranan yaşlı 
kadın ölünce bu kez kadının oğlu Hüsrev’in kötü muamelesine, başta onun ve diğer 
erkeklerin cinsel istismarına maruz kalır. Yalıdaki diğer hizmetlilerin oğlu Yalçın, 
Melek’e aşıktır. Hüsrev’in aracılığıyla Melekle birlikte olur ve bundan pişmanlık 
duyarak Melek’i bu trajik hayatından kurtarmaya karar verir. Tüm olanlardan sorumlu 
tuttuğu Hüsrev’i öldürerek Melekle birlikte yalının bahçesine gömer ve ardından polis 
tarafından yakalanırlar.  

Romanda egemen ataerkil söylem, Melek’e başına gelenleri anlatmak üzere ses 
verilmesiyle bozguna uğratılmaktadır. Aynı olay sırasıyla dava hâkimi Faik İrfan 
Elverir, Melek ve Yalçın’ın ağzından okuyucuya aktarılır. Romanda iki türlü erkek 
söylem görürüz89: Birincisi devletin ideolojik aygıtının temsili olan hâkimin söylemi, 
ikincisi ise onun karşısında olan bir başka ideolojinin –sol ideolojinin- temsili olan 
Yalçın’ın söylemidir. Farklı söylemler olsalar da ikisi de ataerkildir; ikisinin de kadını 
nesneleştirmesi sebebiyle ataerkinin iki yüzünü görmüş oluruz.  

Olayın, hâkimin ağzından anlatıldığı ilk bölümde hâkim genel olarak kadınlara 
karşı öfkelidir, Melek mahkemede hiç konuşmasa da Melek’in kesinlikle suçlu 
olduğuna ikna olmuştur, hatta onun hakkında düşmanca yorumlar yapar: “Ötekinin o 
Melek denen karının her türlü numarası da yerinde zaten. Arada o domuz gözlerini 
kucağına indiriyor önünde kavuşturduğu ellerine bakıyor ki masum sansınlar. Hâlbuki 
pis elleri. Pis. Pis.” (sf.12) Ancak, kadına duyduğu öfkenin altında yatan başka 
sebepler vardır: Eşi Nihal onu, sevgilisi Ali ile aldatmıştır; çocukluğunda kendisinden 
sosyal statü olarak daha yüksek seviyede olan arkadaşı Ercan ve ailesi tarafından 
aşağılanmıştır; hayatındaki hiçbir kadının gözdesi olamamıştır. Bunu şöyle ifade eder: 
“[…] Ömrüm boyunca kokusunu alacak kadar yanına yaklaştığım kadınlar. Nihal. 
Pasaklı anam. Sümüklü kızkardeşlerim. Nihal. Bir de doğru ya Ercanın annesi.” 
(sf.14)Kadınlar tarafından tercih edilmediğini ifade ettiği başka bir örnek şöyledir: 

89Türk edebiyatı alanında akademisyen olan Yrd. Doç. Dr. Özlem Kale, hâkim Elverir’in söylemini “insanlık dışı”, 
Yalçın’ın söylemini ise içinden geçenlerin dışa pak yansımaması gerekçesiyle “pasif” olarak nitelendirir. (Kale 
2014:143).  
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“[…] Orta mektepli kızların hepsine bakardım ya. Kadınsızlık. Bütün bir gençlik boyu. 
Hatta bir ömür boyu neredeyse süren kadınsızlık.” (sf.27)Bu örneklerin hâkimin erkek 
kimliğiyle ilgili sıkıntısını gösterdiği söylenebilir. 

Romanda “Tık. Kalem kırıldı.” tekrarı da metindeki erkek söylemin bozguna 
uğratıldığı anlardandır. Hâkimin anlatısında yedi kere tekrarlanan ve her defasında 
anlatıyı bölerek paragraf başında yer alan bu ifade, yine İrfan’ın kimliğindeki sıkıntıyı 
açığa çıkarır. Sandra Gilbert ve Susan Gubar’ın The Madwoman in the Attic (1979: 3) 
adlı eserinde de belirttiği üzere tükenmez kalem mecazen erkek cinsel organıdır. 
Erkeğin eline kalem vermek onun dilde kendisini ben olarak ifade etmesini, yani bir 
özne olmasını sağlamaktır. Hakim olarak burada karar veren merci olması açısından 
otoriteyi, erki temsil etmesine rağmen, kalemin kırılması onun kendisini bir özne 
olarak kurmasına yapılan bir saldırıdır.  

Fransız psikanalist Lacan’ın belirttiği gibi (2001: 77) erkeğin kendini özne 
olarak kurgulayabilmesi için kadının fallusa sahip olmayan, yani eksik olarak 
kurgulanması gerekmektedir. Hâkimin kadınları aşağılama yoluyla kimliğini kurmaya 
çalışması, anlatısında birçok yerde kendini gösterir, bunlardan bir tanesi hâkimin 
kadın meslektaşları hakkında yaptığı yorumlarda bulunmaktadır; aynı davada görevli 
kadın hakim Mefaret üzerinden kadınları erkeğe göre ikincil olarak konumlandırır:  

[…] Benim başkanı olduğum heyette kadın hakim olur mu. Olmaz. Daha doğrusu 
kadın hakim olur mu. Olmaz. […] Kadından hakim olmaz. Bir kere hepsi de zayıf 
karakterlidir bu kadın milletinin. Sonra hissi. Hislerine göre karar veren bir 
hâkim adaletin tecelli etmesine mani olabilir. (sf.41)  

[…] Ben kadın erkek ayırt etmem. Gene de şurası kesin. Kadından hakim olmaz. 
Olamaz. İşte bu kadar. Hüküm vermek işi kadınların başından çok aşkın bir şey. 
(sf. 42-43) 

Adının Faik olması da tesadüf değildir; “Üstün, yüksek” anlamına gelen bu ad, 
yukarıdaki örneği desteklemektedir. Ancak hakim, kurduğu erkek/ kadın, 
mantıklı/duygusal karşıtlığındaki hiyerarşiyi, yani kadının eksi erkeğin üstün tarafta 
olması durumunu, kendi karısına olan duygularını işine ve hükümlerine yansıtmasıyla 
bozmuş olur.  

Mahkemede ağzından tek bir sözcük bile çıkmayan Melek’e, yani bastırılan 
sese, yazar sonradan konuşma hakkı vermiştir. Biçimsel olarak Melek’in sesi iki erkek 
sesin arasında sıkıştırılmıştır. Mahkemede kendi hakkında verilen idam cezasına 
ağzını açmayan Melek, bu bölümde hikâyesini bilinç akışı tekniğiyle anlatmaktadır. 
Cümleleri uzundur, sayfalar boyunca noktaya rastlamayız; Melek’in olaylar 
hakkındaki duygularını ve düşüncelerini aktarırken dilin kurallı gramer ve sentaks 
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yapısının bozulduğunu görürüz. Melek’in başına gelen olaylar ve erkekler hakkında 
hızla akan düşüncelerinde hep ezilmişliği ve nesneleştirilmişliği göze çarpar:  

Hiçbişey demedim ağzımı açmadım ne diyecem ki karşıma dikilmiş bir sürü 
büyük adam karalar giyinmişler biri de kadın kadın olanı daha bi iyi daha bi 
yumuşak bakıyo ama erkeklerin tümü de kötü kötü dikmişler gözlerini hele o en 
ortada oturan kocca bir adam gözleri ağu saçıyo bıraksalar sanki o dakka 
üstüme çöküp boğuverecek aynı Hüsrev bey gibi aynı üvey ağam gibi tüm 
ötekiler gibi amma hepsinden büyük bi adam bu herbirinden üstün o konuştu mu 
herkes susuyo kime sen konuş dese o konuşuyo ben ne diyem ne konuşam böyle 
bi adama karşı bişey demedim elbet hiçbi şey demedim diyeceğim ne var ki zati 
kendileri anlattılar herbişeyi […] (sf.49) 

Melek’in büyük harfle ifade ettiği Hüsrev Bey’in konuşmalarını aktardığı 
bölümde ise Hüsrev’in onu unutamadığı bir Fransız kadının kılığına girmeye 
zorladığına ve nasıl hakaret ettiğine tanık oluruz: “HİÇBİRİ SENİN DEĞİL. 
ANLADIN MI? JOSETTE’İN HEPSİ. GİYDİRİYORUM Kİ ONA BENZEYESİN DİYE. 
EVİN İÇİNDE JOSETTE DOLANSIN DİYE. OH, JOSETTE, MA CHERRE PETİTE 
JOSETTE! ŞU KALIN BACAKLARA BAK. NEREDE ONUN SÜTUN MİSALİ 
BACAKLARI! COUVRE-TOI IDIOTE! ÖRT ETEKLERİNİ DİYORUM. SEN KİİİM 
JOSETTE’E BENZEMEK KİM, PİS BOKLU KARI!” (sf. 53-54)  

Melek, çevresindeki erkekler için cinsel bir nesneden başka bir şey değildir; bir 
zevk aracıdır, erkekler tarafından sömürülür ve hor görülür. Kısaca Melek, erkek 
ekonominin bir takas öğesi haline getirilmiştir. Kendisini kurtaracağını iddia eden 
Yalçın bile önce Hüsrev’in peşine takılıp Melekle birlikte olmuştur. İdeolojisi gereği 
daha eşitlikçi, hak ve özgürlük bilinci sahibi olması beklenirken o da Melek’i 
nesneleştirmiştir; baştaki adamı, yani Hüsrev’i devirince sorunun çözüleceğine 
inanacak, bunun yerine benzer yeni bir yapının geleceğini öngöremeyecek kadar 
düşüncesizce davranıp Melek’in hayatını tümden karartmıştır. Melek kendisini 
kurtaracağını söyleyen Yalçın için şöyle söyler:  

İstemiyorsan eğer neden boyun eğiyorsun bu zorbalığa? Boyun eğmeyip de ne 
edecem peki bak hiç ağzından çıkan sözü kulağı duyar mı bak hiç anlamı var mı 
sorduğunun Gel, alıp götüreyim seni buradan. Kaçalım birlikte. Kurtul. 
kurtulacağımışım o da nasıl kurtulmakmış kim ki Yalçın beni kurtaracak bi 
kalfanın oğlu hem de ötekiler gibi çöküverdi üstüme madem kurtarmasını 
biliyordu yapmayaydıHüsrev beyin her dediğini […] bi de seviyomuş beni o ne 
biçim sevmek ayrıca sevmek ne demek bi kere Yalçın dilinden düşürmez […] 
(sf.88) 
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Yalçın da Melek üzerinden kendi öznelliğini kurmaya çalışmıştır. Kurtarıcı 
olma fikrini, etken rol üstlenme arzusunu Melek aracılığıyla gerçekleştirmek 
istemiştir. Bunu eserde kendisi de eleştirir:  

Onu kurtarma isteği bir yalan mıydı kendi kendimi inandırdığım? Burada kapalı 
kaldığımdan bu yana, o sancı gittikçe daha sık sık saplanıp dururken içimdeki 
kuşkular daha da çoğalıyor. Onu yalnızca kendime ayırmak, başkalarının el 
süremeyeceği bir yere götürüp saklamak isteği miydi beni öldürmenin 
gerekliliğine inandıran? Bir tür iyelik güdüsü? İyelik kavramına bile karşı 
çıkmayı ilke edindiğim, ülkü edindiğim halde o duygu muydu beni öldürmeye 
sürükleyen? (sf.150) 

Yalçın’ın iç hesaplaşması bir yerde topluma karşı da sunduğu bir eleştiridir. 
Ataerkinin ikiyüzlülüğüne şu sözlerle işaret eder:“Melek’i kölelikten, Hüsrev beyin 
korkunç boyunduruğundan kurtarmakla ona sevmek olanağını da armağan edeceğimi 
sanıyordum. Ancak ben kurtarırsam gerçekten yaşamaya başlayacağına inanmıştım. 
Oysa ben kurtarmaya kalkıştığım için şimdi ölümü bekliyor o.Nasıl da yalan yanlış 
yaptım her yaptığımı. Yaptık her yaptığımızı.” (sf.152) 

Romanda Melek’e konuşması için ses verilmiş olsa da Melek bir kadın olarak 
öznelliğini kurmaktan çok uzaktır; onun varlığı hep başkaları tarafından, başkalarına 
hizmet etmek üzere belirlenmiştir; Woolf’un da belirttiği gibi (2013: 40) adeta “erkeği 
olduğundan iki kat büyük gösteren bir ayna” görevi görmüştür. Davada sesini 
çıkarmamış olması ve yaşadıklarını karşı koymadan kabullenişi, Melek’in ataerkil 
toplumdaki “melek kadın” stereotipine adıyla da uyum sağladığını destekler. Roman, 
ayrıca, başlığı itibariyle de bir kadın kategorisi yaratmıştır; “eğlenilecek kadın”, 
“evlenilecek kadın” gibi “asılacak kadın” da bir başka kategori sunar.   

İspanyol yazar Almudena Grandes’in Türkçeye Lulu başlığıyla çevrilen 
eserinde ise kadın başkahraman Lulú romandaki tek anlatıcıdır ve anlatı Lulú’nun on 
beş yaşından otuzlu yaşlarına kadar geçen zamanı, yani 60’lı yılların sonlarından 80’li 
yılları içeren, Franco’nun baskıcı rejiminin bitip özgürlük dönemine geçişin 
yaşanmakta olduğu bir zaman dilimini kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Eser, 
ataerkil düzende kadına ses verdiği için bozguncu bir özellik taşımaktadır. Lulú, abisi 
Marcelo’nun arkadaşı Pablo’dan çocukluğundan beri hoşlanmaktadır. Lulú ve Pablo 
bir gün birlikte olurlar ve Lulú’nun Pablo ile başlayan cinsel hayatı giderek farklı bir 
boyut kazanır. Eser adeta Lulú’nun cinsel kimliğini keşfetmek üzere çıktığı bir 
yolculuktur. Erotik edebiyat ödülü alan bu eser hem yayımlandığı hem anlatısının 
kapsadığı zaman itibariyle ataerkil söylem olan din söylemine, yani -söz konusu 
İspanya olduğundan- Katolik söyleme aykırı bir direnç oluşturduğundan oldukça 
eleştiri almıştır. Ahlaki değerlere uymadığı gerekçesiyle yasaklanan Pınar Kür’ün 
romanı gibi, Las edades de Lulú da ülkede sansasyon yaratmış; kimileri tarafından 
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kalitesiz olduğu yönünde, kimileri tarafından pornografi olduğu yönünde sert 
eleştirilere maruz kalmıştır. Hatta, tutucu gazetelerden birinde, Bigas Luna tarafından 
uyarlanan filminde başrol oynamayı reddeden kadın oyunculardan övgüyle 
bahsedilmiştir. Ancak, tüm protestolara rağmen eserin okuyucusu çoğalmış ve eser, 
20. yüzyılın en önemli İspanyol eserleri arasındaki yerini almıştır. Eduardo 
Mendicutti’ye göre bunun sebebi Lulú’nun o zamana kadar bilinmeyen “yeni kadın”ı 
okuyucuyla tanıştırmış olmasıdır (Mendicutti 2001). 

Lulú, Katolik bir aileden gelmektedir, yani tutucu ahlak ve din söyleminin 
içinden gelir; kitapta hem bu ideolojinin etkisindeki hem de kadının kimliğindeki 
söylemler çatışır. Lulú’nun yaşadığı cinsel ilişkileri en ince ayrıntısına kadar 
anlatması; ensest gibi, norm kabul edilenin dışında cinsel ilişkilere girmesi, parayla 
erkek tutması, onları nesneleştirmesi bozguncu unsurlardır. Lulú cinselliğini 
keşfetmek isteyen, bundan utanmayan, vücudunun ve zevklerinin farkında olan, yeni 
zevkler tatmaya açık bir kadındır. Kadınlığı annelik rolü üzerinden değil, cinselliği 
üzerinden kurulmaktadır. Lulú’nun, Lacan sonrası Fransız feminist kuramcı Helene 
Cixous’nun kadınları, bedenleri ile yazma eylemi arasındaki bağı keşfetmeye ve bunu 
yazmaya yaptığı çağırıya kulak verdiği söylenebilir. Bilinçdışında bastırılanların 
kadınların bedenlerini yazmasıyla ortaya çıkacağını, bu tür bir yazma eyleminin 
“bastırılan düşünceler için bir zıplama tahtası”olduğunu savunan Cixous 
(1981:249)’nun düşünceleri doğrultusunda Lulú da bastırılmış tüm arzu ve zevklerini 
dile getirir ve yaşar. Romanın açılış sahnesinde yer alan pornografik film hakkındaki 
düşüncelerini ifade ederken söyledikleri buna örnek teşkil eder: (Lulú şöyle der) 
“Sodomi sözcüğünü söylemekten ve yazmaktan ne kadar hoşlandığımı anımsadım. Bu 
sözcüğün sesi, bende saf, ilkel ve vahşi bir erkeklik kavramı uyandırıyordu.” 
(sf.11)Eserde, erkeklerin Lulú tarafından birer arzu nesnesi olarak anlatıldığını, 
nesneleştirildiğini görürüz; filmi izlerken erkek oyuncular hakkındaki yorumu bunu 
destekler niteliktedir: “Tetikte duran kasları, parlak tenleriyle California plajlarından 
çıkmış iki genç Yunan tanrısını andırıyorlardı.” (sf.11) 

Lulú geleneksel kadından farklı bir çizgidedir; onun edebe bakışı da geleneksel 
olandan farklıdır. Ahlak anlayışı cinsellik üzerinden kurulmamaktadır, bunu kendisi 
şöyle ifade eder: “Garip bir edep anlayışım vardı. Tekerlekli sandalyedeki sakat 
çocuğa bakıp “Ne tatlı şey!” diyen bir hanımefendi; plajdaki barda, on beş yaşında 
bir komi kepekli ekmek yok dedi diye ortalığı ayağa kaldıran bir yeni zengin; 
dilencilere beş pesetadan fazla vermeyen şık giyimli şıllıklar- beni utandıran böyle 
şeylerdi. Öbür tür, geleneksel edep bende hiç olmamıştı.” (sf.148) 

Lulú aynı zamanda, inisiyatif alabilen, kendi hayatı için kendi başına karar 
verebilen bir kadındır; Pablo’ya delice aşık olmasına rağmen onu terk eden yine 
kendisidir, ona aşırı bağlı olmaktan rahatsızlık duymuş ve hayatının iplerini kendi 
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eline almaya karar vermiştir: “Kendine acımak ağır bir uyuşturucu. Bu yüzden onu 
terk ettim.” (sf. 225) 

Lulú geleneksel kadından farklı bir çizgide ilerlese de Pablo’nun onu 
nesneleştirmesinden kaçamamıştır. İdeolojisi gereği eşitlik bilinci olması beklenen 
Pablo, sevgisiz bir aileden gelen Lulú’yu ona kendisinin özel olduğunu söyleyerek 
kendisine çekmeye çalıştığı zaman bile, kendisini erkek olarak kadın/erkek 
karşıtlığında üstte konumlandırmış, bir karar mekanizması olarak onu eleştirmiş, kendi 
istediği kalıplara sokmuştur. Lulú, Pablo’nun ilk yaklaşımından şöyle 
bahseder:“Pablo’nun “Sen özelsin, hemen hemen kusursuz bir küçük kızsın” sözleri 
beynimin içinde yıllarca yankılanacaktı. O andan itibaren, yıllar boyu bu sözlere bir 
can simidi gibi sarılarak yaşadım.” (sf.53) 

Lulú, Pablo ile ilişkisi süresince kendisini “boynuna pembe kurdela bağlanmış 
küçük beyaz bir kuzu”(sf.39) olarak tanımlayarak eser boyunca tekrarlar. Lulú’nun 
böyle hissetmesinin sebebi Pablo’nun ilişkide çoğunlukla etken özne olması ve 
talepleriyle Lulú’yu sürekli yönlendirmesidir; Pablo ondan sürekli cici bir kız olmasını 
beklemekte, ona buyruklar yağdırmakta, onun üzerinde otoritesini kurmaktadır. Ona 
küçük bir kız gibi davranmaktadır: “Güle güle Lulu. Cici ol ve büyüme.”(sf.67) Ve 
Lulú’nun bu tavır karşısındaki hissi hep aynıdır: “Hiçbir şey anlamamıştım. Kendimi 
yine fena, boynunda pembe kurdela olan küçük beyaz kuzu gibi hissettim.” (sf.67) 

Kısacası, Lulú için egemen söylemin dışında bir cinsellikten ya da kadın olarak 
kendi öznelliğini kurma şansından bahsetmek mümkün olsa da, kadının Pablo 
tarafından yönetilen bir nesne olma durumu göz ardı edilemez. Lulú, Pablo’nun 
nesnesi olma durumunu o kadar kanıksamış, ona o kadar bağımlı hale gelmiştir ki 
kendi kararıyla ondan ayrıldıktan sonra bile özgürlüğünü sorgular: “Özgürdüm ama 
bu özgürlüğü nasıl kullanacağımı bilmiyordum.” (sf.71).  

Lulú özgürlüğünü, cinsel kimliğini keşfetmek için kullanmış; bunu yaparken 
arzuları onu uçlara taşımış ve en sonunda ölümle burun buruna getirmiştir. Norm dışı 
cinsel ilişkilerinden birinde ölmek üzereyken Pablo tarafından kurtarılır. Böylece 
Pablo’nun etken, Lulú’nun edilgen pozisyonu bir kez daha teyit edilir. Lulú 
kurtarıldığı anki duygularını şöyle ifade eder: “Öfke ve minnettarlık, çaresizlik ve 
kurtuluş, gurur ve boyun eğme duyguları arasında sıkışıp kalmıştım.” (sf.251) 

Araştırmacı Ana Corbalán, eserde Lulú’nun cinselliğinin karmaşıklığına ve 
çelişkili olduğuna dikkat çekerek Lulú’nun bir yandan eser boyunca Pablo’nun 
etkisinden ve gücünden kurtulup tamamen özgürleşemediğini, diğer yandan da 
toplumda norm kabul edilen ilişkilerin dışına çıktığı ve ataerkil toplumdaki kadın 
stereotiplerinin dışında bir kadın karakter yarattığı gerekçesiyle romanın asıl hedefine 
ulaştığını belirtir. (2006:59) 
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Sonuç olarak, iki romanı karşılaştırdığımızda, Lulú’ya kadın olarak cinselliğini 
kurma ve bunu ilişkisinde uygulama şansı verildiğini, kendi hayatıyla ilgili etken rol 
oynadığıanların olduğunu -sürekli olmasa da- söyleyebiliriz; Melek ise hep edilgen 
pozisyonda kalmış, kendi hayatının iplerini eline alma şansı kendisine asla 
verilmemiş, sürekli erkek himayesinde bir takas nesnesi olarak hayatını sürdürmüş, 
sonunda kendi vermediği bir karar neticesinde yaşanan cinayetten sorumlu 
tutulmuştur, kısacası Melek’in hayatı bir çıkmazda son bulmuştur.  

Lulu kimliğini arayan bir kadındır, Melek ise kendisine biçilen kimliğe boyun 
eğmiştir. Melek iki erkek sesin arasına sıkışmış bir sestir, Lulú ise romandaki tek 
sestir ve büyük sesle, yani ataerkil toplum düzenini temsil eden Sembolik düzenle 
hesaplaşmaktadır. Asılacak Kadın’da kadın başkahramana ses verilmesi onun 
hayatının gidişatını değiştirmemektedir. Biçimsel olarak iki erkek söylemin arasında 
sıkışması gibi, hayatında da ataerkil düzende sıkışıp kalmıştır; ölse de ölmese de 
değişen bir şey yoktur, sonunda hem fiziken hem mecazen varlığını kaybedecek, sesi 
kesilecektir. Lulu’da ise kadın başkahramanın kadın/erkek karşıtlığında erkek 
üstünlüğünü bozguna uğrattığı örnekler daha fazladır, kendi öznelliğini kurma şansı 
kendine verilmiştir ve sesini hayatının geri kalanında sürdürebilme olasılığı vardır.  
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ÖZET 

Türkçeye yapısöküm, yapıbozum diye de çevrilen dekonstrüktivist kuramının öncüsü olan 
Derrida’nın “différance” kavramı üzerinden Mevlana örneğinde tasavvufi şiirin gerçeği 
anlatmada niçin başka bir lisan tekellüm etmeye çalıştığı ile ilgili bağlantı kurmaya çalıştığımız 
bu yazımız, Derrida’nın “dilin “gerçek”i ifade etmede, mutasavvıfların ise “hakikat”i yani 
mistik-metafizik gerçekliği ifade etmede yetersiz olduğu iddiasında olmaları üzerinedir. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta “hakikat” ve “gerçek” kavramları birbirinden hayli farklı 
anlamlarda kullanılsa da hiçbir metnin ya da sözün mutlak ve kesin bir anlamının, “dil” denilen 
göstergeler sistemi içinde ifade edilemeyeceğidir. Derrida bunu  “différance” yani anlamın hep 
ertelenmesi ve askıya alınması olarak tanımlarken, Mevlana örneğinde sufi şairler ise “dil”in 
aczine vurgu yaparak hakikatin asla “dil”e getirilemeyeceğini ileri sürerek“sükût”u öne 
çıkarmışlardır. Bu anlamda “dil” üst başlığında söz ve yazının kaypak doğası kesin bir anlam 
içermekten uzaktır. Dolayısıyla ne dünyevi gerçekliği ne de mistik hakikati dile getirmede 
güvenilir bir araçtır. 

Anahtar kelimeler: Tasavvuf, dil, hakikat, mutlak anlam, mistik,  

INSUFFICIENCY OF LANGUAGE AT THE EXAMPLE OF MEVLANA AND 
DERRIDA 

ABSTRACT 

This article which we try to establish a connection with why mystical poetry tries to access to 
another language in explaining the truth, via the concept of “différance” of Derrida who is 
pioneer of deconstructivist theory that is translated in Turkish as “yapısöküm, yapıbozum” is 
about Derrida’s definition of inadequacy of language to express the reality and the allegation of 
Sufis that language’s insufficiency of expressing the “truth” in other words mystical-
metaphysical reality. The point to be noted here is even though “reality” and “truth” concepts 
are used in quite different meanings from each other, the absolute and the precise meaning of 
any text or word can not be expressed in the sign system called “language”. Derrida defines 
that case as “différance” which is postponement of meaning, however the Sufi poets on 
Mevlana example, emphasize the inability of language and assert it’s impossibilities of 
utterance the truth and highlight the “silence” instead. In this sense, at the top headline of 
“language”, slippery nature of word and writing is far from including the certain sense. 
Therefore, it is not a realiable tool of expressing the secular reality or mystical truth. 
Keywords: Mysticism, language, truth, absolute meaning, mystic,  

Batı edebiyatı ve felsefesinin Antik Çağ’dan itibaren “ahlakçı”, “faydacı”, 
“anlaşılır” bir dilin peşinden koştuğunu ve bunun mümkün olduğu inancını 
paylaştığını biliyoruz. Platon ve Aristo’nun metinlerine baktığımızda bunun izlerini 
görebiliriz. Özellikle Platon, şairlerin cezbe altında anlamsız sözler söylemesini, 
heyecanların ve heyecan uyandıran sözleri ve metinleri, akıl-sağduyudan yoksun 
oldukları için değersiz ve faydasız bulur.(Moran 1991:15) Çünkü Antik çağın bu 
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büyük filozofu anlamın ve mutlak hakikatin peşindedir. Öğrencisi olan ve realist bir 
Platon diyebileceğimiz Aristo’nun, edebiyatı rasyonel bir zemine çekmesiyle 
Platon’un devletinden kovduğu sanatçı yeniden kabul görür. Böylece sanatçının 
filozof kadar olmasa da insanoğlunu hakikate ulaştırmada bir rolü olabileceği kabul 
görmeye başlanır. Sonrasında Hristiyanlıkla tanışan Batı’nın Tanrı merkezli bir 
dünyada Antik Çağ’ın değerlerine sırt çevirdiğini biliyoruz. Batı’nın on dördüncü 
yüzyıldan itibaren Hristiyanlığa Greko-Romen aşısı da diyebileceğimiz Hümanizm 
anlayışını benimsemesiyle Rönesans, Reform hareketlerine dönüşen gelişmeler, 
özellikle sanat alanında yerini on yedinci yüzyıldan itibaren akıl ve sağduyuya 
dayanan antik çağın geçerli edebi anlayışına bırakır. On dokuzuncu yüzyılın 
ortalarından itibarense-Aristo damgalı Klasisizm hareketi Romantizm-Realizm 
dalgasına yerini bırakmıştı ki edebiyat giderek aklın ve mantığın sınırlarını zorlayarak 
düşlerin, fantezilerin, hayallerin, olağanüstünün anlatımını üstlenerek “faydacılık, 
ahlakçılık, yol göstericilik, toplumsalcılık” gibi antik çağ değerlerini paranteze almaya 
başlayarak sembolizme dönüşür. Platon’un “Devlet”inden kovduğu sanatçılar yeniden 
ortaya çıkarak yukarıda bahsini ettiğimiz mistik, metafizik, düşsel konu ve imgelere 
kapılarını sonuna kadar açarlar. Bu aslında aşırı rasyonel-pozitivist bir dünya 
görüşünün egemenliği altındaki edebiyat dünyasına sanatçıların bir tepkisi olarak da 
yorumlanabilir.  Artık sanatçı anlamın, aklîliğin, sağduyunun, moral değerlerin, 
görünen gerçekliğin peşinden değil, akıl ve mantık sınırlarının zorlandığı sezginin, 
mistik duyuşların, sembollerin peşine düşmüştür. Batı sanatının kabaca özetlediğimiz 
bu gelişim ve değişiminde bizi ilgilendiren husus bir kırılma noktasının tespitidir veya 
başka bir deyişle rasyonalist köklere sahip olan modernizme karşı antirasyonel 
modernist bir edebiyatın ortaya çıkmasında ve bugün postmodernizme dönüşmesinde 
sözün ve yazının gerçeklikle bağlantısının sorgulanması meselesidir. Dolayısıyla 
böyle bir giriş yapmamızın asıl nedeni özellikle Batı edebiyatının “dinî mistisizm-
sezgi-aklın kontrolündeki duygulanımlar-görünen gerçeğin peşinde koşma-sezgi-
seküler mistisizm” diye tanımlayabileceğimiz bir döngüyü daha doğrusu tasavvuftaki 
devriyeye benzer bir daire çizerek başlangıç noktasına döndüğünü göstermek 
istememizdir.  

Batı medeniyeti rasyonalizm ve pozitivizmin dünyayı dinlerin vaat ettiği 
cennete çevirme iddiasının boş olduğunu fark ettikten sonra yeni ortaya çıkan kaotik 
düzeni ifade etmenin yollarını aramıştır. Felsefede Nietzche, Shopenhauer, edebiyatta 
James Joyce, W. Faulkner, F. Kafka gibi modernistler hep bu kaosu anlatmaya 
çalışmışlar ve önce klasik anlatım biçimlerine saldırarak gramerle ve verili dille 
hesaplaşmışlardır. Söz ve yazının gerçeği anlatmada ve anlamada yeterli olduğu inancı 
sarsılarak kökensel dil araştırmalarının yerini felsefeyi yedeğine alan dilbilim teorileri 
almış ve dilin dünyayı ifade etme ve anlamlandırma gücüne sahip olup olmadığı 
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sorgulanmaya başlanmıştır. Aslında bu inancı ilk sarsan kişi Ferdinand Saussure’dür. 
Ondan önceki dil anlayışına göre dil, var olan nesneleri adlandırır ve sınıflara 
sokulmuş hazır bir dış dünyayı yansıtır. (Moran 1991: 172).Yani Saussure öncesinde 
nesneler ve kavramlar dilden bağımsız ve daha önceliklidir. Halbuki Saussure dil 
olmadan nesneler var olamaz diyerek “dil”i önce çıkartmış ve ancak dil yoluyla bir 
kaosun kozmosa çevrilebileceğini ileri sürmüştür. Yani biz bir nesneyi adlandırmadan 
önce o nesne diğer nesnelerden ayrılamaz ve dış dünya bölünmemiş bir bütün halinde 
kendini gösterir. Dil sayesinde ancak biz bu yığını ayrıştırır, böler ve anlaşılır hale 
getiririz. Sonrasında yapısalcılık, biçimcilik gibi kuramlara dönüşen bu görüş nihayet 
Fransız filozof J.Derrida’da daha farklı bir kimliğe bürünür.  

Yirmi yüzyılın en önemli düşünürlerinden olan Derrida’nın edebiyatla ilgili 
görüşlerini elbette bütünüyle ele alacak değiliz. Zaten bu tür bir deneme bir makalenin 
boyutlarını aşacağından bunun imkansız olduğu da aşikardır. Biz bu yazımızda onun 
felsefesinin temel argümanı olan “différance” kavramı üzerinde durmakla yetineceğiz. 
Türkçeye yapısöküm, yapıbozum diye de çevrilen dekonstrüktivist kuramının öncüsü 
olan Derrida’nın hem en karmaşık hem de postmodernist edebiyatı anlamada en kolay 
anahtar olarak kullanılabilecek différance kavramı üzerinden Mevlana örneğinde 
tasavvufi şiirin gerçeği anlatmada niçin başka bir lisan tekellüm etmeye çalıştığı ile 
ilgili bağlantı kurmaya çalışacağız. Türkçeye tam olarak çevrilemeyen différance, 
metindeki anlamın bir türlü yakalanamayacağı ve daima bir erteleme halinde karmaşık 
ve  kaygan bir bağlantılar halinde kalacağı tezi üzerine kuruludur. (Eagleton 1990: 
150) Aynı savı biz Roland Barthes ve Umberto Eco gibi kuramcılarda  “açık yapıt” 
olarak görürüz.. Zaten Derrida’nın postmodernist kurama tesiri de bu yönüyledir. 
Hiçbir metin tüketilemez ve mutlak anlamda yorumlanamaz. “Göstergelerin anlamı 
başka göstergelerle bağlantılı olduğu için daima bir göstergeler evreninde 
kaybolmaya mahkumuz. Çünkü göstergelerin işaret ettiği her bir anlam başka 
göstergelere bizi götürür ve bu sonsuza kadar sürer.” (Moran 1991: 185)Dolayısıyla 
metnin anlamından çok, anlamlarından bahsetmek daha doğru olur. Derrida bu 
durumun ancak dilin ve metnin yapısını sökmekle aşılacağını ileri sürerken metnin 
neler söylediği ile değil, neyi gizlediği ile ilgilenir. (Derrida 2009: 81-85).Edebi olsun 
olmasın bir metin dille oluşturulduğuna ve belirsizlikler taşıdığına göre eleştirmenin 
görevi de yazarın söylemek istediği ile metnin söylediği arasındaki bu belirsizlikleri 
ortaya çıkarmak olmalıdır. Bu sonu gelmez ve zincirleme bir yorumlama silsilesini de 
beraberinde getirecektir.  

Burada sorulması gereken soru şudur: zihnimizden ve gönlümüzden geçen 
düşünce ve duygular söze ve yazıya geçirildiğinde bizden kopmuş olabilir mi? Daha 
başka bir deyişle gerçekten de “dil” dediğimiz sistem duygu ve düşüncelerimizi tam 
olarak ifade edebilir mi? Gönlümden ve kafamdan geçenleri söyleyip yazdığım zaman 
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söylemek istediğimle tam bir mutabakat söz konusu mudur? Bunun bu kadar kolay bir 
aktarım olamayacağını edebiyatın doğası zaten bize söyler. Özellikle şiirin ortaya 
çıkışında bu yetersizliğin rolü olduğunu düşünebiliriz. Sembollerin, edebi sanatların, 
alegorilerin, imgelerin bu ifade aczinin aşılmasında ve kabul edilmesinde bir araç 
olarak kullanıldığını düşünebiliriz. Dilin günlük ifade kalıplarından sıyrılması ve 
başka bir lisan tekellüm etmeye çalışması hep bu çabanın bir ürünü olarak 
yorumlanabilir. Söz ve yazıya bürünen ve “dil” olarak ortaya çıkan sisteme özellikle 
şairler saldırır ve onunla hesaplaşmaya girişir. Dilin sınırlarının zorlanmasına yol açan 
bu tavırla şair, iptidai devirlerden itibaren ilahi, mistik güçlerin temsilcisi sayılmıştır. 
Çünkü bir şeyler “sayıklamakta” ve cezbe denilen olağanüstü haller göstermektedir. 
Bu nedenle şiirin mistisizmle bağlantısı çok daha yoğundur ve İslam mistisizmi 
diyebileceğimiz tasavvufi anlayış da şiirin imkanlarını bu yönde kullanmıştır. Bir 
başka deyişle tasavvufi duyuş ve görüşler kendini en etkili biçimde şiirde 
gösterebilmiştir. Tasavvufun şahsi tecrübeyi içeren mistik-metafizik doğası, duyu 
organlarıyla ve onların verilerini kullanan akılla elde edilmediği için onun ifadesinin 
imkansız olduğu da bir gerçektir. (Emiroğlu 2002: 123) Öyle bir dil yaratmalıdır ki bu 
tecrübeleri aktaramasa bile sezdirebilsin. Şiir dili her ne kadar bu noktada onun en 
büyük yardımcısı olsa da sonuçta “dil” denen büyük sisteme bağlıdır ve hakikati ifade 
etmede acizdir. Burada hakikati metafizik, “gerçek”i ise rasyonel anlamda 
kullandığımızı söylemeliyiz. Yani Derrida “dilin “gerçek”i ifade etmede, 
mutasavvıflar ise “hakikat”i yani mistik-metafizik gerçekliği ifade etmede yetersiz 
olduğu iddiasındadırlar. Bir bakıma buradaki gerçek kavramı seküler hakikat anlamına 
da gelebilir. Bu aslında Doğu ve Batı medeniyetinin dünyaya, hayata, varlık ve eşyaya 
farklı gözlerle bakmasının bir sonucudur. Doğu düşüncesi dünyevî olanla değil, 
varlığın ötesiyle bağlantı kurabilecek ve gaybın anahtarı olabilecek bir “dil”le hakikat 
arayışını sürdürmüş,, Batı ise varlık alanını dünyayla sınırlandırmak suretiyle “dil”in 
imkanlarını zorlayarak nesnel bir “gerçeklik” peşine düşmüştür. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta daha önce de belirttiğimiz gibi “hakikat” ve gerçek” 
kavramlarının birbirinden hayli farklı anlamlara gelmeleridir.  Bir mutasavvıf ilahi 
cezbe anlarını anlatmaya çalıştığında ister günlük dil ister onun aşılması anlamına 
gelen şiir dilini kullansın, bu deruni tecrübeyi dile getirmekte zorluk çekecektir. Bu 
çaba doğuştan sağır birine bir şarkının nağmelerini duyurmaya çalışmak gibidir. İşte 
bu noktada sûfi şairin aczinin farkına varıp susmayı tercih etmesi, -aslında “sus” 
derken de konuşmaktadır- dilin ancak görüneni anlatmakta başarılı olacağını, halbuki 
ilahi ve yüce duyguların anlatımının başka bir lisanla, “hâl” diliyle olabileceğine 
dikkat çekmek istemesindendir. Batı düşüncesinin “kâl” dilini temsil ettiğini ve 
metafiziği paranteze aldığını düşünürsek “dil”in her türlü duygu ve düşünceyi ifade 
etmede zorluk çekmeyeceği anlayışına sahip olduğu zannına kapılabiliriz. Halbuki 
Batı düşüncesi yukarıda adlarını saydığımız düşünürler ve sanatçılarla beraber hayli 
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ilginç teorilere ulaşmış ve Derrida da adeta son noktayı koymuştur. Ona göre “bir 
metin veya sözün anlamı hiçbir zaman kendisiyle özdeş değildir ve anlam hep ertelenir 
ve askıya alınır. Her gösterge bir diğer göstergeyi çağrıştırır ve yeni göstergeler 
ortaya çıkar ve bu sonsuza dek sürebilir.”(Eagleton 1990: 151) O halde dünyevi daha 
doğrusu nesnel gerçeklik de kesin anlamlarla ifade edilemez. Görüldüğü gibi iki farklı 
dünya görüşü de aslında ortak bir noktada buluşmaktadır. O da söz ve yazının 
güvenilmezliği ile bağlantılı olarak “dil”in mutlak ve kesin bir anlamı ifade etmedeki 
aczidir. Derrida’nın différance’ı ile büyük farklılıklar taşıyor görünse de mutasavvıf 
şairlerin başında gelen Mevlana’nın şu mısraları benzer şeyler ima etmektedir.  

Ey dil ile söylenen söz 

Ben ne vakit senden kurtulacağım da 

Marifet güneşinin nuru ile gerçek padişahı bulacağım 

Dilden de kıt’adan da şiirimden de bıktım artık (Gölpınarlı 1985: 254) 

Mevlana her ne kadar günlük dilin sığ ve dar kalıplarını aşarak aktarmak 
istediği yüce manayı şiirsel dile çevirmek istese bile şairimiz bunun yeterli 
olmadığının farkındadır. (Kılıç 2004: 70) 

“ Harfi, sesi, sözü artık birbirine vurup parçalayayım da/ 

  Seninle bu üçü olmadan konuşayım, ah “ (Gölpınarlı 1973: 344) 

diye feryad eden de Mevlana’dır, “ Mânâlar zaten harfe, havaya sığmıyor” 
diyen de  

Mevlana’nın “Ey ezel padişahı, şu beyitten ve gazelden kurtuldum artık/ 
Müfteilün, müfteilün, müfteilün öldürdü beni/ Bir yanıltmacadan ibaret olan kafiyeyi 
sel aldı” demesi beşeri aşkı bile ifade  etmede kimi zaman  başarısız olan “dil”in ilahi 
aşkı anlatmada aciz olduğunun bir itirafıdır.(Kılıç 2004: 73) Allah aşkını, gayb 
aleminin sırlarını, ilahi cezbeyle kendinden geçerek eriştiği hali anlatmanın zorluğu bu 
mısralarda kendini göstermektedir. Harf, kelime, mısra, kafiye, beyit gibi “dil”e ait 
araçlar bu yolculukta ona yardımcı olamazlar. Çünkü bunlar dünyaya aittir ve bir 
metaforla söylemek gerekirse “hakikat” miracına bu dünyevî araçlarla çıkılamaz. Her 
şeyden soyunduğumuz gibi “dil”i de terk etmemiz gerekecektir. Mevlana, şiiri ve onu 
oluşturan tekniklerden kurtulduğunu söylerken “dil”in bir yanılsama ve illüzyon 
olduğunu fark etmiş gibidir. Söz ve ses merkezci Batı düşüncesinin “dil”e bakışında 
bugün geldiği noktaya, Mevlana örneğinde Doğu düşüncesi yüzyıllar öncesinden 
ulaşmış gibidir.  

Yine Mevlana’ya dönecek olursak tezimizi güçlendiren şu mısralarla 
karşılaşırız: 
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“Öyle bir birliktir ki söze sığmaz” (Gölpınarlı: 156)  

Burada, yaşanan tecrübeleri veya hissedilen duyguları, zihne gelen düşünceleri 
ifade etme zorluğunu da aşan ve yukarıdaki mısralara ortaya konulan benzer bir 
acziyet itirafını daha görmekteyiz. Derrida bağlamında düşündüğümüzde yazanlar 
veya konuşanlar bu aczi dile getirenler değil de tam olarak bunun farkında 
olmayanlardır. Bu bakımdan Mevlana aslında Derrida’nın felsefi argümana 
dönüştürdüğü différance’ını da aşarak “söz” ve “yazı” yerine sükûtu tercih etmenin 
daha doğru olacağını kabul etmiş ve  “Hayır artık söylemeyeyim, onu susarak 
anlatayım, o anlatışa sığmıyor”, “Biz sustuğumuz halde söyleyeniz”, “Dilin gücü, 
kuvveti yok” diyerek bu gerçeğe işaret etmiştir.  Sufi poetikasında bilineni anlatan ve 
bir gösterge evreni olan dil, “gösterilemeyen”i, “aşkın olan”ı nasıl anlatacaktır? ilahî 
aşk temelinde şekillenen söz konusu poetika bağlamında Mevlana’nın şu sözleri hem 
kendisine hem de bütün şairlere bir uyarı olduğu gibi ses ve söz merkezci bir dünyaya 
da uyarı niteliğindedir.  

“Sus, beyit düzüp durma, senin evine konuk olan ne beyitlere sığar, ne evlere” 

Allaha ulaşmaya çalışan sûfî şair, bunu anlatacak dile sahip olmadığının acziyle 
“her kılın yerinde dil” olsa ona şükredecek kelimeleri bulmaktan aciz olduğunu itiraf 
ederek “ne diyeyim, ne yazayım” sözüyle de “söz”ün ve “yazı”nın güvenilmezliğini 
başka bir bağlamda olsa da Derrida’dan yaklaşık yedi yüz sene önce dile getirmiştir. 
Mevlana’nın eserlerinde buna benzer örneklerin hayli yoğun olarak karşımıza çıktığını 
belirtmek şaşırtıcı olmaz. (Emiroğlu:.123-152).Hatta bütün bir tasavvuf edebiyatı bu 
anlayış üzerine inşa edilmiştir diyebiliriz.. İslam sanatının somutun yerine soyutu öne 
çıkarması zaten bu anlayışla ilgilidir. Aslında burada dikkat çekici olan husus, aşırı 
tasvirci, ses ve söz merkezci bir dünya görüşüne dayalı olan Batı düşünce ve sanatının 
giderek somuttan soyuta doğru geçmeye çabalayan bir dünya görüşünün hakimiyetine 
doğru bir yol izlemeye başlamış olmasıdır.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki Aristo’dan 19.yüzyılın sonlarına kadar, söze ve 
yazıya bürünen “dil”in mutlak anlamın taşıyıcı olarak bakan Batı düşüncesi, giderek 
Doğu-İslam düşünce ve sanatında özellikle dini-mistik anlayışta önemli yeri olan 
sezgisel bilgi ve soyut sanat anlayışına benzer görüşler ileri sürmeye başlamıştır. Bu 
demek değildir ki mutlak anlamda bir benzerlik söz konusudur. Sadece aşırı 
rasyonalizm pozitivizme dönüşmüş, daha sonra sezgi ve ilhamın etkisinde gelişen 
sembolizmle bu aşırılık törpülenmiş, nihayet Einstein’in görecelik kuramı, hemen 
öncesinde Nietzche’nin içerden şiddetli eleştirileri, Kafka’nın sessiz ama bir o kadar 
derin darbesiyle yalnızca dünyaya değil, o dünyayı anlamlandırdığı iddiasında bulunan 
“dil”e de güvensizlik duymaya başlayan Batı düşünce ve sanatı, modernizme bir 
eleştiri olan modernist edebiyatın doğmasıyla bir anlamda kulvar değiştirmiştir. 
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Derrida’nın ses ve söz merkezciliğe karşı geliştirdiği “yapı-bozum” veya yapı-söküm” 
aynı zamanda düşünce ve edebiyat metinlerinin tekrar tekrar bozulup, sökülüp inşa 
edilmek suretiyle en azından tek bir anlama mahkum edilmeyerek anlamın önünün 
kesilmesini önlemek amacını da taşımaktadır. Ertelenen, ötelenen anlam dilde sonsuza 
kadar varlığını sürdürerek yeni anlamları doğuracaktır. Postmodernizmin çoğulcu 
yapısı, rasyonel olsun olmasın her türlü düşünceyi kabul etmesi, mistik-metafizik 
gerçekliği ne kabul ne inkar edici tutumu, tek bir gerçeğin yerine gerçeklerden söz 
edişi ve metnin çoğul okumaya uygun oluşu ve tüketilemeyişi “açık yapıt” oluşu 
zannederiz Derrida’nın etkisinde gelişen bir düşünce ve sanat anlayışının 
yansımasıdır. 

Mevlana örneğinde tasavvuf edebiyatının en başından itibaren söz ve yazının, 
dolayısıyla “dil”in güvenilmez olmasından da öte “acz”e yaptığı vurgu bize aslında iki 
şeyi söylemektedir. Birincisi “güneşin altında söylenmedik hiçbir şey yoktur”. Yani 
yeni bir düşünce ortaya çıkmıştır demek son derece anlamsızdır. Diğeri de kültür ve 
medeniyetlerin farklı sonuçlar doğursa da benzer şeyleri söylemeleri, fakat bunlara 
kendi dünya görüşlerinin damgalarını vurmuş olmaları gerçeğidir.  Nasıl ki Mevlana 
söylenemeyen ve yazılamayan şeyi dini-mistik bir bağlamda “hakikat”e indirgemiş ve 
dilin bunu ifade edemeyeceğini söylemişse, Derrida da Batılı bir dünya görüşünün 
hakim olduğu bakış açısıyla hiçbir metnin mutlak bir gerçekliği dile getiremeyeceğini, 
bunun yanında dinleyici veya okuyucunun da bir metnin anlamını tüketemeyeceğine 
vurgu yapmıştır. Böylece “dil”in kaypaklığını görmezden gelerek yüzyıllardır dilde 
tutarlı ve kesin bir anlamın mümkün olabileceği tezini işleyen Batı düşüncesine farklı 
bir boyut kazandırmıştır. .  

Burada son olarak şöyle bir yorumda bulunabiliriz. Derrida’nın différance’ı, 
yani anlamın hep önünün kesilmesi ve bir türlü yakalanamaması, “gerçek”in “hakikat” 
yolundaki macerasını işaret etmektedir. 
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ÖZET 

Mihail Aleksandroviç Şolohov (1905-1984), 20. Yüzyıl Rus edebiyatının ve gerçekçi romanın 
en önemli isimlerinden biridir. Şolohov ilk eseri olan “Don Hikâyeleri‘ nde (Донские 
Рассказы- Donskiye Rasskazı -1926) genel olarak Rus İç Savaşı, I. Dünya Savaşı, devrim, 
ölüm, Kazakların ayaklanmaları gibi konulara yer verir. “Ve Durgun Akardı Don” (Тихий 
Дон- Tihiy Don) adlı eseriyle 1965 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazar Don 
Kazaklarının yaşamlarına değinir. 

Çalışmamızda Mihail Şolohov’un esir alınan bir askerin hayatını ve II. Dünya Savaşı yıllarını 
konu alan kısa ama etkileyici “İnsanın Kaderi” (Судьба человека- Sud’ba Çeloveka-1957)90 
adlı hikâyesindeki savaşla ilgili kelimelerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Savaş yıllarını, 
savaşın gerçekçi taraflarını ve sonuçlarını, insanın psikolojik durumunu eserinde gözler önüne 
seren yazar aslında bir insanın kaderi üzerinden tüm Rusya’nın kaderini okuyucuya aktarmak 
ister ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında her şeyini kaybetmiş insanları anlatır. Sovyet insanının 
İkinci Dünya Savaşı sırasında nasıl bir yıkımla karşılaştığını, savaştan sonra mahvolmuş 
hayatını yeniden kurmaya çalışan, hayata tutunmak için bir neden arayan insanları ve 
çabalarını anlatır. Savaş bu insanların tüm umutlarını, özlemlerini yıkar. İşte savaşın öne çıktığı 
etkileyici olan bu hikayede savaşla ilgili kelimeler oldukça göze çarpmaktadır. Çalışmamızda 
bu kelimelerin tespitinin söz varlığı incelemelerine katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Eserde 
metne bağlı inceleme ve sınıflandırma yöntemine başvurulmuştur. Çalışmamızda tespit edilen 
savaşla ilgili kelimeler belirli başlıklar altında (askeri rütbeler, yer, silah adları vb.) 
sınıflandırılmış, kelimelerin anlamları verilmiş, cümle içerisinde de örneklerle gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şolohov, İnsanın Kaderi, savaş, savaşla ilgili kelimeler, söz varlığı 

THE EXAMINATION OF THE WORDS RELATED TO WAR IN MIKHAIL 
SHOLOKHOV'S “THE FATE OF A MAN” 

ABSTRACT 

Mikhail Aleksandrovich Sholokhov (1905-1984) is one of the most important authors of 20th 
century Russian literature and realistic novel. His first book “Tales from the Don” is largely 
based on the Russian Civil War, World War I, revolution, death, Kazakhs’ riots. He was 
awarded the Nobel Prize for Literature in 1965 for his novel “And Quiet Flows the Don” and 
touches on the Kazakhs’ lifes. 

In this study, it is aimed to examine the military words of Mikhail Sholokhov’s short and 
expressive story “The Fate of a Man” which is about a captive soldier’s life and time of World 
War II. The author reveals what happens during the war time, realistic sides of the war, its 
results, and the effects on the human psychology. He wants to convey the fate of Russia over 
the fate of a person and he tells in his story about people who lost everything after the Second 
World War. He tells about the Soviet man who encounters disaster during the Second World 

90 Çalışmamızda Rusça orijinal eser kullanılmış, ancak çalışmada birlik olması amacıyla çalışma boyunca eserin adı 
Türkçe çevirisi olan “İnsanın Kaderi” olarak verilmiştir. 
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War, and how people try to rebuild their ruined lives and look for reasons to live after the war. 
War destroys all hopes and aspirations. Since it is a war story, the military words can be clearly 
defined in this story. It is thought that studying of these words will be useful for lexicology. In 
this work has been applied to the text analysis and classification method. Determined military 
words are classified under specific titles (place names, gun names etc.) given the meanings of 
words and exemplified. 

Keywords: Sholokhov, The Fate of a Man, war, words related to war, lexicology 

GİRİŞ 

Mihail Aleksandroviç Şolohov, Rusya’nın güneyinde Rostov bölgesinde 
Veşenskaya’ya bağlı Krujilino köyünde doğmuş, 20. Yüzyıl Rusya’sının en çalkantılı 
döneminde çocukluğu geçmiş, devrimlere tanıklık etmiş, daha çocukluğundayken 
savaşları yaşamıştır. Yazarın Don Kazak geleneğini, kültürünü, dilini bilmesi ve İç 
Savaş, devrim ve Dünya Savaşlarını yaşaması yazarın eserlerinin şekillenmesinde 
etkili olmuştur. Bu durumu Nikolay Tihonov şöyle dile getirir: 

 “Mihail Aleksandroviç Şolohov’un kitaplarında öyle bir genişlik var ki, işte 
budur onları dünyaca ünlü yapan. Bu kitaplarda eşi benzeri olmayan tarihsel 
anlama sahip süreçler var. Onlarda iç savaş, kollektivizasyon ve Büyük Vatan 
Savaşı resmedilir. Sadece Don’daki en büyük sorunlara değinilmez aynı 
zamanda Kazakların kaderi de belli olur bu eserlerde.” (Monahova 2003: 2) 

Mihail Şolohov’un eserlerinin baş figürleri Kazak toplumundan çıkar. “Ve 
Durgun Akardı Don” romanının başkahramanı Gregor hem Kazak hem Türktür. Onun 
gözünden devrimin iki tarafı anlatılmaktadır: Devrimciler ve Çarlık tarafı. Hem 
Kızılları hem Beyazları taraf tutmadan eleştirir. 

“Birinci Dünya Savaşı, devrimler, İç Savaş, Kazakların bu olaylara tepkisiyle 
ilgili epik bir anlatım sunar eser. Romanın başkahramanlarından Gregor 
Melehov öfkeli, bağımsızca düşünen Birinci Dünya Savaşı cephelerinde 
Almanlarla cesurca savaşan bir Kazaktır, sonra Çarlığın yıkılışından sonra ilk 
başta Beyazlar tarafında, sonra Kızıllar tarafında en son da Yeşiller tarafında 
yer alır. (Laureatı Nobelevskoy Premii 1992: 748-749) 

Şolohov savaşın en acımasız taraflarını görmesine rağmen nesnelliğini 
korumayı başarabilmiş bir yazardır. Çarlığın yok oluşu ve Sovyetler Birliği’nin 
doğuşuna tanıklık etmiş bir yazar olarak o dönemdeki tarihsel süreci tarafsız bir dille 
okuyucuya sunmaktadır. Rus yazar Aleksey Tolstoy (1883-1945) onun bu 
yaratıcılığını şu sözleriyle vurgular: “Şolohov, Sovyet edebiyatınının büyük 
kahramanlarıyla, Rus klasiklerinin gerçekçi geleneklerini kendi yeteneğiyle 
sağlamlaştırarak yeni bir halk nesrine başlıyor, yöntemi de sosyalist 
gerçekçilik.”(Ridzevskaya 2010: 4) 
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20. Yüzyıl Rus edebiyatının ve toplumcu gerçekçi romanın en önemli 
isimlerinden biri olan yazar realist tutumunu eserlerinde gözler önüne serer.“Şolohov 
daha edebi yolunun en başında kendisine belli bir görev belirledi- gerçeği yazmak. Bu 
amacına da hayatı boyunca sadık kaldı.” (Lukin 1962: 10) 

Şolohov’u edebiyatın büyük ustası olarak tanımlayan Rus yazar Konstantin 
Fedin (1892-1977) de onun nesnelliğini ve gerçekleri aktarma konusundaki tutumunu 
şu şekilde açıklar ve eserlerindeki iki özgün noktaya dikkat çeker: 

“Şolohov’un yazarlığının ayrılmaz bir parçası olan cesaret Sovyet edebiyatına 
tarifi mümkün olmayan yararlar sağlamıştır. Hangi dönemi anlatıyor olursa 
olsun hiçbir zaman hayatın içinde taşıdığı çelişkileri görmezlikten gelmedi. 
Eserleri her yönüyle geçmişle geleceğin mücadelesini anlatır. İnsan ister istemez 
Lev Tolstoy’un gençliğinde benimsediği bir ilkeyi hatırlıyor: Asla, doğrudan ya 
da dolaylı, yalan söylememek ve asla söylenmesi gerekeni atlamamak. Şolohov 
hiçbir şeyi geçiştirmez; doğru neyse olduğu gibi yazar. Trajediyi drama ya da 
dramı eğlenceye çeviremez. Onda trajik durumlar gönül okşayıcı kır çiçeği 
demetleri arasında gizlenmez.” Onda diğer özgül nitelik Rus destan yazımında 
ulusal geleneğin sürekliliğidir. (Şolohov 2015:8) 

1. “İNSANIN KADERİ” ADLI ESER ÜZERİNE 

Şolohov’un ilk çalışması olan Don Hikâyelerinde devrim, İç Savaş, I. Dünya 
Savaşı, Kazakların başkaldırmaları ve sınıf mücadelesi yer alır. Bu hikayeler içinde 
yer alan “İnsanın Kaderi” adlı hikâyesinde de acı, devrim, savaş, ölüm gibi konular 
üzerinde durulmuştur. Sovyet insanının İkinci Dünya Savaşında nasıl bir yıkımla 
karşılaştığını, savaştan sonra mahvolmuş hayatını yeniden kurmaya çalışan, hayata 
tutunmak için bir neden arayan insanları ve çabalarını anlatır. Savaşçı özellikleri 
sayesinde daha küçük yaştan itibaren asker gibi yetiştirilen, cesur, vatanına bağlı 
bireyler anlatılır. 

  “Don Kazakları köylü hakları nedir bilmezlerdi, küçük yaşlardan itibaren 
askeri hizmete hazırlanırlar, çocukluklarından itibaren cesaret, kahramanlık, 
çeviklikle yetiştirilirlerdi. Çar hükümeti Kazaklar arasında sınıfsal tek başınalık, 
köylü ve çalışan işçiye nefret hissini yayardı ve onlardan “çara, tahta ve 
vatanına” sadık hizmetçiler yetiştirmiş olurlardı.” (Yakimenko 1954: 63-64) 

Hikâyede savaş, devrim, ölümün yanı sıra insanın sıcaklığını, iyimserliğini 
görmek de mümkündür. Yazar, savaş sırasında kişinin psikolojik durumunu ve bu 
zamanın getirdiği şartları değerlendirir. Bu özelliği, yazara yazdıklarının sadece Rusya 
sınırları içinde değil, aynı zamanda dünya çapında yankı bulma olanağını da 
sağlamaktadır. Tarihle yoğrulmuş sayfalarda Don Kazak topluluğunun gelenek ve 
görenekleri, yaşama bakışları ve tarihi dönemeçte etkin faaliyetleri farklı açılardan 
irdelenmektedir.  
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Yazarın savaş dönemi sonrasında ortaya çıkan en iyi eserlerinden biridir. 
Okuyucuya sadece bir askerin yaşamını göstermez, aynı zamanda Rus milli 
karakterinin tipik özelliklerini de gösterir. Hikâyenin asıl teması savaştır. Savaş, 
yaşam ve ölüm üçgeninde hikâye içinde hikâye anlatılır. Hikâye üç kısımdan oluşur: 
yazar girişi, kahramanın anlatımı, yazarın son sözü. Kahramanca kaçan bir Kızıl asker 
esiri olan Sokolov hikâyenin başkahramanıdır ve onun üzerinden tüm sorunları 
göstermeye çalışmıştır yazar. Sokolov normal bir hayat sürerken bir anda savaş çıkar, 
evinden, ailesinden işinden olur. Tüm hayatı alt üst olur, yakalanır ve Nazi toplama 
kamplarına gönderilir. Bu kamplarda açlık çeker, işkence görür ve aşağılanır. Sonunda 
kaçmayı başarır, ama karısı ve çocuklarının hepsi savaş sırasında ölmüştür, savaş ona 
ait ne varsa götürmüştür.  Ama yine de yaşama gücünü kaybetmez, bakıma muhtaç 
yetim bir çocuk bulur, onu büyütür. Yaşamak için yeni bir neden bulmuştur aslında.  

Sokolov vatanından uzakta savaşın tüm zorluklarını, insanlık dışı yanlarını 
görmüş, ancak her zaman insan olarak kalma yolunda ilerlemiş bunu da başarmıştır. 
İnsanın yaşamını trajik olaylarla bağlantı kurarak düşündürme imkanı sağlar. İnsanı, 
savaşı, barışı, faşizmi gösterir yazar.  

İşte bu eserde yazar insanın iç dünyasına yönelir, bir insanın kaderini ortaya 
koyar ve bir insanın kaderi üzerinden tüm Rusya’nın kaderini göstermeye çalışır. 
“Andrey Sokolov’un ailesi öldü, sadece orduya giden oğlu Anatoli sağ kaldı. Yüzbaşı 
oğlunun ölümü ise tüm acılarını daha da ağırlaştırdı, sadece bir kahramanın olmayan 
tüm acılar ise tüm halkın yok oluşunu vurgular.” (Çalmayev 2010: s. 151) 

2. SÖZ VARLIĞI İNCELEMESİ 

Her dilin kendine ait bir söz varlığı vardır. Söz varlığı bir dilin gelişmişliğini, 
zenginliğini, kültür birikimini ortaya koyan en önemli kaynaklardan biridir.  

Söz varlığı, sadece bir dilde birtakım seslerin bir araya gelmesiyle kurulmuş 
simgeler, kodlar -ya da dilbilimdeki terimiyle göstergeler- olarak değil, aynı 
zamanda o dili konuşan toplumun kavramlar dünyası, maddi ve manevi kültürün 
yansıtıcısı, dünya görüşünün bir kesiti olarak düşünülmelidir. (Aksan 2015: 15-
16) 

Şolohov’un söz varlığı içerisinde “savaş” kavramı önemlidir. Özellikle 
incelediğimiz “İnsanın Kaderi” adlı eserinde savaşla ilgili kelimeler geniş yer 
tutmaktadır. Savaşla ilgili söz varlığı 12 başlık altında sınıflandırılmıştır. Tespit edilen 
kelimeler anlamları bakımından sınıflandırılarak (askeri rütbeler, silah adları vb.) 
yazarın genel söz varlığı içindeki yeri açısından değerlendirilmiştir. Türkçedeki tam 
karşılığı varsa verilmiş ya da yakın anlamlısı verilmiş, Türkçede tam karşılığı olmayan 
kelimelerin ise açıklaması yapılmıştır. Tespit edilen tüm kelimeler de cümle 
içerisindeki örnekleriyle gösterilmiştir. Toplamda 92 kelime tespit edilip incelenmiştir. 
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2.1. Orduda Geçen Askeri Rütbeler (Воинские Звания В Армии) 

Ефрейтор: 

onbaşı 

 

... ефрейтор, что ли, 

постарше его возрастом, 

рядовой можно сказать 

пожилой, что-то крикнул. 

... bir onbaşı, ondan yaşça daha 

büyük belki yaşlı er de diyebiliriz, 

bir şeylere bağırıyordu. 

Капитан: 

yüzbaşı 

 

...мой родной сын —

капитан и командир 

батареи, это не шутка! 

... benim öz oğlum bir yüzbaşı ve 

bataryanın komutanıydı, bu 

yabana atılır bir şey değil! 

Майор:  

binbaşı 

 

Утром двадцать девятого 

июня приказывает мой 

майор везти его за город, в 

направлении Тросницы. 

29 Haziran sabahı binbaşım onu 

Trosnitsa yönündeki şehre 

götürmemi emretti.  

Oбер- 

лейтенант: 

Üsteğmen 

... и какой-то приезжий 

обер-лейтенант говорит 

через переводчика... 

... yabancı bir üsteğmençevirmen 

aracılığıyla konuştu 

Офицер:  

Subay 

И полковник, и все 

офицеры, какие у него в 

блиндаже были, душевно 

попрощались со мной... 

Bizim siperdeki hem albay hem 

de tüm subaylar samimi bir 

şekilde benimle vedalaştılar. 

Подполковник

yarbay 

“Подполковник подошел 

ко мне.. 

 “Yarbay bana doğru geldi... 

Полковник: 

albay 

Полковник встал из-за 

стола, пошел мне навстречу. 

Albay masasından kalktı,  ve beni 

karşıladı.  

Фюрер91:  

Führer 

“Марш за нами, тебя сам 

герр фюрер требует”.  

 “Bizi takip edin, sizi bayFührer 

istiyor.” 

 

91 Führer, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ve Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun yöneticisi olduğu dönemde, 
Adolf Hitler'in kullandığı ve “lider” anlamına gelen unvanıdır. http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrer 
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2.2. Genel Olarak Asker Adları  (Общие Названия Для Военных) 

Автоматчик:  

otomatik tabancalı 

Из блиндажа 

автоматчики выскочили. 

Siperden otomatik 

tabancalılar fırladı. 

Бойeц: 

Asker 

“Дорогому бойцу от 

ученицы 6-го класса 

Лебедянской средней 

школы”. 

“Lebedyanski Lisesi altıncı 

sınıfındaki bir kız öğrenciden 

sevgili askerimize.” 

Военврач:  

askeri doktor 

“Я- военврач, может быть, 

могу тебе чем-нибудь 

помочь?” 

“Ben askeri doktorum, belki 

sana yardım edebilirim, ha?” 

Вояка:  

(görmüş geçirmiş) 

asker, savaşçı 

“Какой из тебя вояка, если 

ты на ногах еле 

держишься?” 

“Ayaklarının üzerinde zar zor 

duruyorsun, sen nasıl 

askersin?” 

Командир:  

komutan,kumandan 

...мой родной сын -капитан 

и командир батареи.. 

benim öz oğlum bir yüzbaşı 

ve bataryanın komutanıydı... 

Комендант:  

komutan, kumandan 

Какой-то подлец, донес 

коменданту лагеря про 

эти мои горькие слова. 

Alçağın biri benim keskin 

sözlerimi kamp komutanına 

yetiştirmiş. 

Комиссар:  

komiser 

Спросили, кто 

коммунисты, командиры, 

комиссары,… 

Kimlerin komunist, 

kumandan, komiser olduğunu 

sordular,.. 

Охранник:  

muhafız, gardiyan  

…двое наших охранников 

сели закусывать… 

Bizim muhafızlardan ikisi 

sigara içmek için 

oturuyorlardı... 

Плен:  

Esir 

Как работали возле орудий 

растелешенные, так и в 

плен попали. 

Topun yanında çalışırlarken, 

esirdüştüler . 

Рядовой:  ... рядовой можно сказать ... yaşça daha büyük belki de 
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er, erler, erat пожилой, что-то 

крикнул,... 

yaşlı er de diyebiliriz, bir 

şeylere bağırıyordu,... 

Снайпер: keskin 

nişancı  

... убил моего Анатолия 

немецкий снайпер… 

Alman bir keskin nişancı 

benim Anatoli’mi öldürdü. 

Cолдат : asker 

 

“Я — тоже солдат и 

уважаю достойных 

противников.”  

“Ben de bir askerim ve 

değerli düşmanlarıma saygı 

duyuyorum.” 

2.3. Asker Kıyafetleri (Воинская Одежда) 

Ботинки:  

potin, ayakkabı 

…на нем были почти 

новые солдатские 

ботинки,… 

…üstünde neredeyse yeni gibi  

askerayakkabıları vardı… 

Гимнастёрка:  

asker gömleği, ceketi 

Гимнастерки они 

посымали,  

...asker ceketlerini 

çıkarmışlardı. 

Мундир:  

resmiceket, 

üniforma 

... и вытряхнул из 

мундирa, пилотку с 

головы снял. 

... üniformasınıçıkarıp 

şapkasını aldım. 

Пилотка:  

kalot92 

Скоренько напялил на себя 

мундир и пилотку… 

Aceleyle üniformayı giydi ve 

kalotu kafasına geçirdi… 

Обмундирование:  

askerüniforması 

... и допросили, и 

обмундирование выдали,... 

... beni sorguya çektiler ve 

üniforma giydirdiler. 

   Ушанка:  

kulaklıklı şapka 

…сняв с головы старую 

солдатскую ушанку,… 

Kafasından eski askeri 

şapkasını çıkarıp… 

   Шинель:  

kaput, palto 

... все мы без шинелей,… .hiç birimizin paltosu yoktu… 

   Штаны:  

Pantolon 

Он достал из кармана 

защитныхлетних штанов.. 

Haki yazlık 

pantolonlarınıncebinden 

92 Kalot: takke biçiminde olup başı kaplayan başlık 
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çıkardı. 

 

2.4. Askeri Birlikler (Воинские Подразделения) 

Батарея:  

Batarya 

... гаубичная батарея 

почти без снарядов; 

... bataryalarımızından birinin 

cephanesi tükenmişti; 

Взвод: 

müfreze, bölük 

...товарищи из одного 

взвода... 

…aynımüfrezeden arkadaşlar... 

Войскa:  

ordu, kuvvet, 

birlik 

...войска вышли к 

Волге… 

...birliklerimiz Volga’ya ulaştılar. 

Дивизия: tümen ...командира дивизии. ... tümenin kumandanı  

Конвой: koruma 

ekibi, muhafaza 

müfrezesi 

...немцы усилили 

конвой… 

Almanlar koruma ekiplerini 

güçlendirdiler… 

         КраснаяАрмия: 

Kızıl Ordu 

В гражданскую войну 

был в Красной Армии... 

İç savaşta Kızıl Ordudaydım. 

   Рота: bölük ...вызывает меня 

командир роты. 

benibölüğün kumandanı çağırdı. 

2.5. Askeri Yer Adları (Армейское Помещение )  

Блиндаж: 

siper, sığınak 

Из блиндажа автоматчики 

выскочили… 

Siperden otomatik silahlı 

birileri fırladı... 

Военкомат:  

askerlik şubesi 

На второй день повестка 

из военкомата,... 

İkinci gün askerlik 

şubesinden celp kağıdım 

geldi. 

Воронка:  

mermi çukuru 

Глубокая воронка... derin  bir mermi çukuru... 
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Дзот: blokhavz93 ...проскакивал меж двух 

дзотов. 

... iki blokhavzının arasından 

süzülerek geçtim. 

Карцер: hücre, 

hapishane 

Месяц отсидел в карцере. Bir ay hücrede kaldım… 

         Лагерь: kamp 

 

…в этом лагере было 

около двух тысяч наших. 

Bu kampta bizden yaklaşık iki 

bin kişi vardı. 

Оборонительнoe 

Сооружение: 

savunma tesisleri 

…шарашкина контора по 

строительству дорог и 

оборонительных 

сооружений. 

...yol yapımı ve savunma 

tesisleri ile ilgili büroları vardı 

 

оборонительный 

рубеж:  

savunma  hattı 

Рубеж: hat 

... а потом послали его в 

прифронтовую полосу на 

строительствооборонител

ьных рубежей против 

наших. 

... ama sonra onu bizim 

güçlere karşı savunma 

çalışması yapması için 

savunma hattı bölgesine 

gönderdiler. 

Прифронтовaя 

полосa:cephe boyu, 

hattı, cephe çizgisi 

... а потом послали 

его в прифронтовую 

полосу  

... ama sonra onu 

cephe hattı bölgesine 

gönderdiler. 

         Фронт: 

cephe 

Прислал письмо мне на 

фронт. 

Mektubu bana cepheye 

gönderdi. 

Эшелон:  

kademe, kamp 

нашего эшелона осталось 

нас пятьдесят семь. 

Bizim kamptanelli yedi kişi 

kaldı. 

2.6. Silah Adları ve Teçhizatlar (Воинское оружие и снаряды) 

Aвтомат: 

otomatik 

tabanca 

...автомат снял. otomatik tabancayı çıkardı. 

Бомба:  “Маму бомбой убило в ...annem trende bomba ile 

93 Blokhavz: hafif veya ağır piyade silahlarıyla donatılmış küçük alan 
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Bomba поезде,... öldürüldü. 

Кобурa: 

tabanca kılıfı 

Вынул я у него из 

кобуры“парабеллум”,... 

Tabanca kılıfının içinden 

otomatik tabancayı çıkardım,  

Мина:  

Mayın 

…и уже мины рвутся по их 

порядкам. 

…artık mayınlar sırayla 

patlıyor.  

Oрудие:  

Top 

... работали возле орудий... Topun yanında çalışıyorlardı. 

Oсколoк 

снаряда: 

mermiparçası  

Два раза за это время был 

ранен...осколком снаряда. 

Bu sürede iki kez yaralandım, 

ikincisinde de bir mermi 

parçasıyla yaralandım. 

Пуля:  

kurşun,mermi 

…радиатор пропороли 

пулями. 

…radyatörü mermilerle 

deldiler. 

   Парабеллум: 

otomatik 

tabanca 

Вынул я у него из кобуры 

«парабеллум»,... 

Tabanca kılıfının içinden 

otomatik tabancayı çıkardım,  

Пистолет: 

tabanca 

... кинул пистолет на стол… ... masayatabancayı koydu. 

Приклад: 

dipçik 

 

какое под руку попадется, не 

говоря уже про винтовочные 

приклады и прочее дерево. 

... ellerine ne geçerse, mavzer 

dipçiği, odun parçası... 

Пушка:  

top 

Потом тягачи с пушками 

потянулись,... 

Sonra römorkörler toplarla 

geçtiler,... 

Cнаряд:  

mermi 

…нагрузили мою машину 

снарядами. 

…arabamı mermiyle 

doldurdular. 

Танк:  

tank 

я и слышу: танки гремят. 

 

...tankların gümbürtülerini 

duydum. 

2.7. Ordu Türleri  (Род Войск) 
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Артиллерия:  

topçu sınıfı 

На заре услыхал как громыхает 

наша артиллерия,... 

Şafakta topçu sınıfımızın 

gümbürtülerini duydum. 

Пехота: 

piyade 

... потом пехота пошла, не 

густо, так, не больше одной 

битой роты. 

...sonra piyadeleryürüyorlardı. 

2.8. Ahlaki Niteliklerine Göre Kişi Adları (Названия Лиц По Моральнıм 

Качествам) 

Враг:  

Düşman 

... враги не увидали в 

последнюю мою минуту 

Düşmanlar son anlarımı görmedi. 

Предатель:  

hain, düşman 

Но никогда я не думал, что ты 

сможешь стать предателем.  

Hiçbir zaman senin düşman 

olabileceğini düşünmemiştim. 

   Противник: 

düşman 

... и уважаю достойных 

противников 

... ve değerli düşmanlarıma saygı 

duyarım. 

   Фашист:  

Faşist 

…фашисты перестали 

пленными брезговать. 

…faşistler esirleri küçümsemeyi 

bıraktılar. 

2.9. Nişan ve Madalyalar (Знаки отличий) 

Крест:  

haç 

... поправил у себя на груди 

два железных креста. 

... göğsündeki demir haçları düzeltti 

Медаль:  

madalya 

…имеет шесть орденов и 

медали… 

…altı tane nişanı ve madalyası var… 

      Орден:nişan Да еще при таких орденах. Ve bir sürü de nişanı var. 

Погоны: 

apolet 

Молодой парнишка, на 

гимнастерке у него защитные 

погоны. 

Asker gömleğini giymiş genç 

delikanlının koruyucu apoletleri var. 

2.10. Savaşla İlgili Sıfatlar (Прилагательные военной тематики) 

Безоружный:  

silahsız, savunmasız 

…вышел из-за стола 

безоружный… 

…masanın arkasından 

silahsız biri çıktı… 
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Винтовoчный:  

tüfek, mavzer 

... винтовочныеприклады и 

прочее дерево. 

... mavzerdipçiği, odun 

parçası... 

Военнопленный: 

savaş esiri 

“Военнопленный Андрей 

Соколов... 

“Savaş esiri Andrey 

Sokolov... 

Гаубичный:  

obüs (topu) 

...и оказалась гаубичная 

батарея. 

... obüs bataryamız göründü. 

Дальнобойный:  

uzun menzilli,  

uzun mesafe 

Видно, из дальнобойного 

тяжелый положил он мне 

возле машины. 

Uzun menzilli ağır bir top 

olmalı benim arabanın tam 

üstüne gülleyi düşüren. 

   Послевоенный: 

savaş sonrası 

Первая послевоенная весна 

была на Верхнем Дону... 

Savaş sonrasıilk bahar 

Yukarı Don’daydı… 

Прифронтовой: 

cephe hattındaki 

…а потом послали его в 

прифронтовую полосу…  

…sonra onu cephe hattına 

yolladılar… 

Раненый:  

yaralı 

... потихоньку спрашивает: 

“Раненые есть?” 

Fısıldayarak sordu: “yaralı 

olan var mı içinizde ?” 

2.11. Savaşla İlgili Filler (Глаголы военной тематики) 

Бомбить: 

bombalamak 

... в июне сорок второго года 

немцы бомбили. 

… Almanlar bombaladılar. 

Воевать:  

savaşmak 

Только не пришлось мне и 

года повоевать… 

Evet bir yıl tam olmadı 

savaştığım. 

Демобилизовать: 

terhis etmek 

Но тут вскорости меня 

демобилизовали. 

Ama orda beni çok 

geçmeden terhis ettiler. 

      Погибать:  

ölmek 

Там товарищи мои, может, 

погибают,… 

Belki de orada benim 

arkadaşlarım da  

ölüyorlar… 

Простреливатья 

ateş yemek, ateşe 

tutulmak 

когда дорога вся насквозь 

артогнем простреливается. 

...tüm yol Alman topçusunun 

mermileri altındayken 

805 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

Пристреливатья

tanzim etmek 

…и их пристреливали прямо 

на дороге.  

…sokakta direk onlara 

tanzim atışı yaptılar. 

Рвать:  

patlatmak 

У меня рука вдребезги 

разбитая, а ты ее так рванул. 

Sen onu öyle patlattın ki 

elim paramparça oldu. 

Стрелять:  

ateş etmek 

Стрелять я тебя не буду. Sana ateş etmeyeceğim. 

Целиться:  

nişan almak 

и целится в глотку… ... ve boğazıma nişan aldı ... 

2.12. Askeri Faaliyet (Воинские действия) 

Бой:  

savaş 

…и погнал машину прямиком 

туда,  где бой идет. 

…savaşın olduğu yere arabayı 

direk sürdüm 

Война:  

savaş 

А тут вот она, война. İşte orada savaş çıkmış. 

Марш: 

marş! 

(emir) 

“Марш за нами, тебя сам герр 

лагерфюрер требует”. 

Marş! Herr Lagerführer seni 

istiyor. 

Повестка

celp 

kağıdı 

На второй день повестка из 

военкомата,... 

İkinci gün askerlik şubesinden 

celp kağıdım geldi, 

Разрыв: 

patlama 

Не слыхал я ни разрыва, ничего,.. Hiçbir patlama sesi duymadım... 

SONUÇ 

Çalışmamızda Şolohov’un “İnsanın Kaderi” adlı eserini savaşla ilgili söz varlığı 
açısından inceledik ve konularına göre sınıflandırdık. Eserde geçen savaşla ilgili 
kelimeler madde başı olarak verilirken ilgili sözcükle bağlantılı cümlede o kelimenin 
hangi anlamda kullanıldığını göstermek için verildi. Eserde yaptığımız tarama 
neticesinde toplamda 92 adet askeri kelime 12 başlık altında sınıflandırıldı: Bunların 
8’i orduda geçen askeri rütbeler, 12’si genel olarak asker adları, 8’i asker kıyafetleri, 
7’si askeri birlik, kıta, 12’si askeri yer adları, 13’ü silah adları, 2’si ordu türü, 4’ü 
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ahlaki niteliklerine göre kişi adları, 4’ü nişan ve madalyalar, 8’i savaşla ilgili sıfatlar, 
9’u savaşla ilgili filler, 5’i  askeri faaliyetlerle ilgili söz varlığıdır. 

Yaptığımız araştırma ve ortaya koyduğumuz bu veriler sonucunda askeri 
kelimelerin bu eserdeki yerini belirleyerek kelimeleri derleyip bir araya getirmiş 
olduk. Çalışmamız Rusçada savaşta kullanılan bu terimlerin ne kadar sıkça 
kullanıldıklarının ortaya koyulmasında ve savaşın gerçek yanının gösterilmesinde 
yardımcı olabilecek niteliktedir. Ayrıca Rusların bu kelimelere bu kadar 
konuşmalarında değinmeleri de savaştan ne kadar çok etkilendikleri konusunda da bir 
fikre sahip olmamızı sağlamıştır. 

İncelememiz sonucunda şunları da maddeler halinde aktarabiliriz: 

1) Tespit ettiğimiz 12 başlık altında en çok 13 kelime ile silah adları olmuştur. 
Onları ise 12 kelime ile askeri yer adları ve genel olarak asker adları izlemiştir. 

2) Askeri teşkilatlanma sonucu ordudaki rütbe adları konusunda da çeşitli 
kavramların yer aldığını görürüz. Rütbeler başlığı altında bazı adların sıklıkla tekrar 
edildiği dikkat çekmektedir: Cолдат 12, Майор 8, Подполковник 4, Капитан 4, 
Ефрейтор 1, Офицер 3, Фюрер 2, Oбер-лейтенант 1 kez kullanıldığı tespit edilmiş, 
cолдат-asker kelimesinin daha yoğun olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir. Savaş 
malzemesi olarak da en çok  “пушка, cнаряд, пистолет” gibi kelimeler kullanılmıştır. 

3) Tüm bu verilerden hareketle yazarın sadece savaşla ilgili söz varlığına 
baktığımızda bile ne kadar zengin bir kavram dünyası ortaya çıkardığını, savaşla, 
askerlikle ilgili kelimeleri ayrıntılı olarak gözler önüne sermesinden anlayabiliriz. 
Çalışmamız savaşla ilgili terim çeşitliliğini göstermesi açısından önemlidir. Böylece 
savaşın bir toplumdaki yeri belirlenmiş bir taraftan da o toplumun bu yönünü 
görmemizi sağlamıştır. 
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ÖZET 

Kadının baskı altına alınması ile doğanın baskı altına alınması arasında sıkı bağlar kuran ve 
feminist hareketin çevreci hareket ile birleştirilmesini savunan ekofeminizm, çevresel 
sorunlardan ataerkilliği sorumlu tutar ve kadının sömürü nesnesi olarak görünmediği bir 
toplumda; çevresel sorunların çözümünü toplumsal olarak hükmetme ve sömürme anlayışından 
uzaklaşan daha katılımcı ve eşitlikçi bir toplumsal yapının oluşturulmasında görür.  

Bu çalışmaya konu olan romanlar ve kadın yazarları vahşetin, kaosun, sömürünün bitmek 
bilmediği bu dünyada çareyi doğanın derinliklerine çekilmekte bulurlar. Dinginlik ve 
sonsuzluk uyandıran, fiziki genişliği kadar ruhsal derinliğe de sahip bir uzam olarak doğa, her 
iki kurgunun ana belirleyenidir. Roman karakterlerinin kendi iç dünyalarında dolaştıkları bir 
sınırsızlık mekânına dönüşen doğada, kadınlar geçmişleriyle hesaplaşırken doğanın arındırıcı 
gücüne sığınırlar.  

Bu çalışmanın amacı hem kadın hem doğa üzerindeki tahakkümün eleştirisi için ırk, sınıf ve 
toplumsal cinsiyet çözümlemesine doğayı da katacak bir çerçeve oluşturmak ve feminist 
kuramla bağdaşan çevreci bir feminizmin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Ekofeminizm, doğa, Wilma Stcckenström, kadın, Latife Tekin 

THE ECOLOGY OF FREEDOM IN WILMA STOCKENSTROM'S THE 
EXPEDITION TO THE BAOBAB TREE AND LATİFE TEKİN'S NO DEATH IN 

THE JUNGLE: ECOFEMINISM 

ABSTRACT 

Ecofeminism that sees a connection between the explotation and degradation of the natural 
world and the subordination and oppression of women blames the masculinist mentality, which 
depends on multiple systems of dominance and state power to have its way. Ecofeminism 
brings together elements of the feminist and green movements, while at the same time offering 
a challenge to both. It takes from the green movements, while at the same time offering a 
challenge to both. It takes from the green movement a concern about the impact of human 
activities on the non-human world and from feminism the view of humanity as gendered in 
ways that subordinate, exploit and oppress women.  

In this study, the novelists and the novels that are under consideration finds satisfactory 
solution to the problems of the world full of with brutality, chaos, violence in the depths of the 
nature inspiring calmness, eternity and spiritual depth. Nature, for both fictions, is the main 
determining subject turned into a place in which the female characters are on the brink of a 
spiritual journey and take refuge in the purifying power of nature.  

The aim of this study is to explore the relationship between feminism and ecology and identify 
the radical potential of feminist and ecological thought through the novels of the novelists 
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whose aim is to draw attention the masculinist mentality that would deny both women and 
nature.  

Keywords: Ecofeminism, nature, women, Wilma Stockenström, Latife Tekin 

GİRİŞ 

İklim değişikliği... Ormansızlaşma... Asit yağmuru... Türlerin yitimi... Ozon 
seyrekleşmesi... Pestitit kirlilik... Genetiği ile oynanmış gıdalar... Teknolojik zulüm... 
Kadın... Toplumsal cinsiyet... Beden... Kadın cinayetleri... İnsanın doğa üzerindeki ve 
insanın insan üstündeki tahakkümünün yarattığı sorunların ve tahakkümün yapılarına 
ilişkin kavrayışımıza yönelik anlayışın yarattığı kavramsal açılımlar ... Dünyayı sarsan 
ve her geçen gün artan tüm bu olumsuzlukların sonucu ortaya konulan; pek çok alanla 
ilgili istatistiksel veriler ve yapılan bilimsel açıklamalar... Yeryüzündeki yaşamın son 
derece ciddi bir tehdit altında olduğunu gösteren inkâr edilemez bulgular... Belki de 
harap olmuş bir gezegende bir uygarlığın yıkıntıları arasında yaşanacak bir geleceğin 
öyküsü. Fakat ne yazık ki, kentleşme ve hızla ilerleyen sanayileşmeyle birlikte 
kendisini iktidarın yegâne öznesi olarak gören insanın; kendisini doğaya değil, doğayı 
kendisine bağlı kıldığı ve daha da ileri giderek onu kendi hizmetine sunma çabalarının 
sonucunda kendisinin yazdığı egemen sömürgecilik öyküsü karşısındaki duyarsızlığı 
ve çözüm üretme yönündeki eylemsizliğidir.  

1. EKOLOJİK FEMİNİST VİZYON 

İşte bu bağlamda 1970'li yıllardan sonra entellektüel bir alan ve toplumsal bir 
hareket olarak ortaya çıkan ekofeminist yaklaşım, günümüz problemlerine sağlıklı bir 
cevap bulabilmek için toplumsal cinsiyet sorunu ve ekolojik tahribat arasında bağlantı 
kurma arayışına girer. Buna göre, kadının ezilmesi ve doğanın sömürülmesi arasında 
ya da patriyarkal sistem ve onun uzantısı olan kapitalizm ile kadının ve doğanın 
sömürülmesi arasında sistematik bir ilişki mevcuttur. On Ecofeminist Philosophy adlı 
makalesinde Chris Cuomo, "... ekofeministler, içinde yaşadığımız tarihsel süreçte 
sömürgeciliğin, küresel ekolojik krizin, emeğin sömürüsünün, ırkçılığın ve kadının 
ezilmesinin birbiri ile ilintili ortak bir örüntüye sahip olduğunu iddia ederler" (2002: 9) 
diye belirtirken Karen Warren ise Ecological Feminism adlı kitabında doğaya ilişkin 
değer ve yargıları kadınla; kültüre ilişkin değer ve yargıları erkekle özdeşleştiren Batılı 
ataerkil sisteme vurgu yaparak ekofeministlerin patriyarkal sistemin değerler 
hiyerarşisine ve kapitalizme karşı ortak bir tavır geliştirilmesi gerekliliği düşüncesi 
üzerinde durur (1994: 181). Çünkü ekolojik kriz Berktay'a göre doğal ve dişil olan her 
şeyden nefret eden "beyaz, batılı ve eril" felsefi, teknolojik ve ölüm üreticisi 
sistemlerle bağlantılıdır. İşçi sınıfının, zencilerin, yerli halkların, kadınların ve 
hayvanların sistematik biçimde aşağılanması, Batı uygarlığının temelinde yatan düalist 
yaklaşımla yakından ilişkilidir. Bu yaklaşım, beden-akıl ikilemine dayanır ve erkeği 
akılla özdeşleştiren, kadını ve "aşağı" ırk ve sınıfları doğa ile ilişkilendirir ve 
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Descartes'in fikir babalığı yaptığı felsefeyi; doğayı bedene indirger (1996: 73-76). 
Kartezyen düşünceyi toplumsal söylemlerin merkezine oturtan ve insanı yaratılışın 
merkezine koyarak tüm doğal çevrenin hakimi konumuna getiren geleneksel beden 
politikası, doğa ve kadın bedenini kontrol edilmesi gereken bir tüketim kaynağı ve 
mülk olarak görür (Oppermann; 2011).  

İşte bu yüzden Batı toplumunun zihniyet dünyasında "çevre" olarak 
konumlandırılmış doğayı ve kadını özgürleştirmek için sesini yükselten ekofeminizm 
bu özgürleştirme uğruna son yüzyılın neredeyse tüm entellektüel akımlarından ilham 
alarak yeni argümanlar ileri sürer. Bu argümanlara göre çevresel sorunları düşünürken 
toplumsal cinsiyet faktörü göz ardı edilemez, dolayısıyla ekolojik hareketler toplumsal 
cinsiyet perspektifi ile birleşmelidir. Ekofeministlerin savunduğu ilkeler Warren'nın 
Feminism and Ecology: Making Connections adlı çalışmasında en genel şekliyle şöyle 
özetlenir:  

Kadının tahakküm altına alınmasıyla, doğanın tahakkümü arasında dikkate 
değer bir ilişki vardır. Bu ilişkinin içeriğini anlamak; kadının ve doğanın 
tahakküm altına alınmasını anlamak için zorunludur. Feminist eylem ve teori, 
ekolojik bakış açısına sahip olmalıdır. Ekolojik sorunlara getirilen çözümler 
feminist bakış açısını da kapsamalıdır. (1987: 8). 

Edebiyat da çevreci eleştirinin feminist duyarlılıkla bir araya getirilen bu yeni 
alanında yeni çalışmalarla yeşillenmiştir. İçinde bulundukları coğrafyayı, doğayı, 
kadını kurgularının ana malzemesi haline getirerek, çevreci duyarlılıklarını bir dünya 
insanı olarak eserlerine yansıtan Wilma Stockenström ve Latife Tekin onlardan sadece 
ikisidir. Bu çalışmaya konu olan romanlar,  Baobab Ağacına Yolculuk ve Ormanda 
Ölüm Yokmuş vahşetin, kaosun ve sömürünün bitmek bilmediği bu dünyada; 
dinginlik, huzur ve sonsuzluk hissi uyandıran doğayla bütünleşen karakterlerin kendi 
iç dünyalarına doğru çıktıkları bir yolculuğun öyküsüdür. Kısacası kendisini kaybeden 
insanoğlu ve insankızının kendisini bulmak çabalarıdır; özgürlüğün ekolojisidir. 

2.  EDEBİYATA YANSIYAN EKOFEMİNİST DUYARLILIK: BAOBAB 
AĞACINA YOCULUK VE ORMANDA ÖLÜM YOKMUŞ 

Her biri kendine özgü kurgu özellikleri taşıyan; çalışmamıza konu olan Baobab 
Ağacına Yolculuk ve Ormanda Ölüm Yokmuş toplumsal gerçekleri çok derinden 
kavramış; özbilince sahip kadın romancıların kendi yaşanmışlıklarından ve 
deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldıkları; başkalarının ve kendimizin bilinç 
derinliklerine dalabilmek için bize benzersiz iç görüler sunan romanlardır. Wilma 
Stockenström ve Latife Tekin, yalnızca üretim ve tüketimi ön plana çıkaran kapitalist 
ekonominin, çevreyi kazanç sağlayıcı bir hammadde kaynağı olarak görmesinin önüne 
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geçmeye çalışan ekoeleştirel kuramı, feminist söylemlerle yoğurarak; doğa ve kadınla 
ilgili yerleşmiş ideolojileri yıkmaya çalışırlar.  

Doğa ve kadının ötekileştirilmesini; bilinçsizce sömürülmesini ve insanın 
kendisini doğadan ayrı bir konumda değerlendirilmesinin eleştirisini, farklı dillerde 
ama aynı duyarlılıkla okurlarına anlatırken kendi sesleriyle konuşur ve kendi seslerini 
oluştururlar. Kadına ve doğaya ses veren bu romancılarımızdan Wilma Stockenström, 
eleştirmen Andre Brink tarafından "yaşayan en büyük Afrikalı şair" olarak adlandırılır. 
Yazar, şair ve oyun yazarı Stockenström (1933-2003) özyaşamsal gerçeklerden yola 
çıkarak, vahşetin, kaosun ve savaşların hiç bitmediği Güney Afrika'da, ataerkilliğin 
kadın doğasına ilişkin ön yargılarını, kalıplaşmış varsayımlarını ve nasıl doğa yasası 
kabul edildiğini; doğanın ve kadının "dizginlenip ehlileştirilmesi" ni Baobab Ağacına 
Yolculuk ta kadın anlatıcının, tıpkı kendisi gibi eski bir köle kadının sesiyle aktarır. 
Afrika'nın içlerine yol alırken kafilenin geçirdiği kazada tek başına kalan ve doğanın 
derinliklerine sığınarak dev bir baobab ağacının kovuğunda hayata tutunan bu kadın; 
bir yandan korkunç geçmişiyle hesaplaşır; diğer yandan ise doğanın gücüyle arınarak 
kişiliğini, cinsel kimliğini, ağacını, hayvanları ve dünyayı yeniden keşfeder.  

1980 sonrası Türk romanının farklı dil ve kurgu anlayışı ile dikkatleri üzerine 
çeken Latife Tekin ise (1957- ) kendi anlatımıyla "yedi kardeşin arasında titrek bir 
gölge gibi sıyrılıp liseyi bitiren, korku ve yalnızlığın içinden okula gitmenin bedelini 
ödeyen; inanılmaz savrulmalar, inkâr ve baskının bin çeşidini gören ve kente ayak 
uydurabilmek için boğuşup duran" (Balık; 2013: 44) "kendinden yola çıkarak bu 
dünyada ne aradığımızı anlama çabası içinde olan ve yazmayı, yazınsal olmaktan çok 
düşünsel, felsefi ve politik bir uğraş ve arayış olarak yorumlayan" (Balık; 2013: 57) 
romancılarımızdandır.  

Ormanda Ölüm Yokmuş yazarın doğacı, ekofeminist ve animist tutumunun 
yansımalarını taşır (Turgut, 2002: 69-70). Yedi bölüm olarak kurgulanan ve her 
bölümü doğadan alınan kavramlarla başlıklandırılan bu roman; kentten ve toplumdan 
kopuk bir yaşamın arzusunu taşıyan modern kent insanının; eski bir ressamın ve 
öyküler yazıp biriktiren bir yazarın Emin ve Yasemin'in iç bunalımlarına, ruh 
dünyalarına ayna tutar. Romanın isminden de anlaşılacağı üzere, Tekinin sınırsızlığı 
ve derinliğiyle öne çıkardığı orman, "insanın bütünüyle keşfedemeyeceği, sonunda 
derinliklerine yaklaştığını sandığı yerde kaybolduğunu anladığı, kuşatılması olanaksız 
büyüklüğü karşısında yenik düştüğü" (Gümüş: 2003: 145) bir mekan tasarımıdır. 
Roman, iki arkadaşın, Emin ve Yasemin'in görünürde ormanda ama metnin derin 
yapısında kendi iç dünyalarında gezindikleri bir sınırsızlık mekanını odağa alır. Tıpkı 
Baobab Ağacına Yolculuk romanında sığındığı baobab ağacıyla kendisini 
bütünleştiren ve Güney Afrika'nın uçsuz bucaksız bozkırını seyrederken bu yalnızlığın 
içinde doğada soluklanan köle kadının ses verişi gibi:  
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Üstün bir varlığım gri ağaç kabuğumun içinde. Kovuğumun ağzında 
durduğumda, gururla duruyorum. Ağacın koruyucu kovuğundan dışarı adımımı 
her attığımda, yeniden bir insan evladıyım ve güçlüyüm. Bitki örtüsü ve hayvan 
sürüleriyle önümde uzanan manzarayı ve ufukla bu manzara arasına çit çekmeye 
çalışan mor tepeleri seyrediyorum. Bir baobab ağacının gövdesinden her 
seferinde yeniden doğarak, kendimle dopdolu duruyorum. Güneş gölgemi 
tanımlıyor. Rüzgâr beni giydiriyor. Havaya işaret ediyorum ve diyorum ki: hava 
beni yaşat. Ve çalıbülbülü öttüğünde, benim ismimi çağırıyor. Bir tek ben varım, 
çağırıyor (Stockenström, 2014: 16).  

Ekosistem duyarlılığını, doğanın denge ve dönüşümünü sağlayan -hava, su 
toprak, güneş, rüzgâr- güçlere tanrısal özellikler yükleyerek gösteren Strockenström 
çevreci edebiyat anlayışının temel niteliklerinden biri olan doğa-insan birliği, doğanın 
insan gibi ya da insanın doğa gibi algılanmasına vurgu yapar. Latife Tekin de 
ekosistemin işleyişine odaklanarak doğa-insan birliğini Yasemin aracılığıyla 
okuyucusuna aktarır:  

Biz de ağaçlar gibiydik, güneşe bağlı ... Güneş batınca uyumamız gerekiyordu, 
senin söylediğin şey, altı ay güneş vardı, altı ay yoktu gibi bir şey oluyor ... 
Keşke fotosentezle ilgili biraz daha fazla şey bilsem, bulup okumam lazım, sanki 
biz de ışığı alıp bir şeye çeviriyoruz, ya da çeviriyorduk bilmiyorum, değişim 
böyle bir konuda oldu belki de ... (2016: 177).   

Her iki romanda da ünlü ekolog Barry Commoner'in "her şey diğer her şeyle 
bağlantılıdır" sözüyle vurguladığı "holistik ekosistem yaklaşımı" na (Oppermann; 
2011) işaret edilir. Beyond Ecology adlı makalesinde Neil Evernden'in belirttiği gibi 
"doğada var olan canlı, cansız her varlık birbirine bağımlı, değerli ve yararlı ve 
dönüşümlü bir ilişki içerisinde bulunmaktadır" (1996: 93).  Kısacası, doğayla 
etkileşime giren insan bedeni, eril ya da dişil, ekolojik bütünün bir parçası olarak 
sunulmakta ve bu anlamda sınıf, cinsiyet ve bunlara bağlı oluşturulan kimlik 
kavramları ekolojik anlamda sosyo-kültürel sorunsallığından kurtarılmaktadır.  

Karakterler, her iki romanda da, bitmez tükenmez hırslara kurban edilen insan 
yaşamlarının mekânı kentlerin karşısında konumlandırılan doğanın sessizliği ve 
dinginliği içinde özgün, yalın, sadedirler. Latife Tekin, "Ağaçlar, karmakarışık dalları, 
kalın gövdeleriyle eğilip yaprakları su içinde uykuya yatmışlardı... Çıt olsa, gölün 
açıklarında dikilmiş kargılar, dipten dipten oynaşıyordu. Öyle sessizdi ki ortalık -
Yasemin ve Emin- içlerinden ne geçse karşılıklı duyuyorlardı" (2016:85) derken 
Wilma Stockenström ise "... bozkırın içine sessizliğe doğru koştum... sonra ağzımı 
açtım ve bir ses çıkardım ki ... burnundan horuldayan bir antilop değil, kanatlarıyla 
ıslık çalan boynuzlu bir çekirge değil, kabaran bir deve kuşu değil, konuşan bir 
insanım, bir ses çıkardım işte, bir suçlamaya ses verdim ve onu alacakaranlık göğe 
savurdum... " (2014: 75) cümleleriyle ekolojik sezdirmelerin ve insan-doğa 
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ilişkilerinin altını çizerler. İmlendiği gibi, doğa, varlığı canlı bir tasvirle sunularak 
işlevsel bir mekana dönüşür ve parçalanmış, yabancılaşmış birey sessizlik aracılığıyla 
bu mekan içinde anlam yaratmak ve sorumluluk bilinci oluşturmak için yeniden 
kurgulanır. Tıpkı Yasemin'in Emine söylediği gibi "Ağaçlar olmasa yaşamıyor 
olacaktık ... ormanın yeşilliği ... yeryüzündeki yaşam zincirinin ilk halkası. Buraya 
gelmemiz çok fazla hayatta kalmak istediğimizi gösteriyor. Bana göre, sen dağılıp 
gitmekten, aklın ötesine savrulmaktan söz ediyorsun, bunun bizim kurtuluşumuz 
olduğunu söylüyorsun, ama yaprak toplamanın delilikle bir ilgisi yok." (2014: 69-70).  

Ormanla kurulan bu derin ilişkiyi Tekin, resim yapmayı bırakıp, ormanı, 
ağaçları kendisine yaşam alanı olarak seçen Emin'in doğa tutkusuyla aktarır. Emin, 
ormanı evine taşır, orman ile yaşadığı evi bütünleştirmek için tavanını bulut 
resimleriyle kaplar, topladığı yaprakları kitapların arasına koyar ve duvarlara asar. 
Eserde yitik bireyin anlam bulma çabası cümlelerde ses bulur: "Üç yıldır gidip geldiği 
ormanın derinliklerinde bir esinti, sessizce ışıyan bir gölge olma özlemiyle 'erişilmez 
uzaklıklara yansıyacak' ... kentin uğultusunu dalgın dalgın soluyarak saklanıyordu 
işte" (Tekin, 2016: 44). 

Ormanda Ölüm Yokmuş' ta Tekin'in pastoral bir cennet düşü olarak tasarladığı 
orman; yaşama tutunamayan Emin için geçmişini unutabildiği ve trajik yazgısını 
değiştirme gücü bulabildiği tek yaşam alanıdır. Şehrin insan bedenini ve fiziki yönünü 
önceleyen, dayatan yapısına karşılık ormanda bireyin ruh dünyasının öne çıktığı ve 
insanın iç dünyasıyla ormanın atmosferinin bütünleşebildiği düşüncesi romanda her 
şeyi unutmak isteyen ve rüyalarıyla hayat bulan Emin üzerinden aktarılır:  

... ayakta yoruluyor, oturduğunda yoruluyor, yana kaykılıyor, öne eğiliyor, 
insanın beden yapısı huzura erecek bir yapı değil, bunu gördükçe umutsuzluğa 
kapılıyorum, içim kalkıyor, bırak şu pis, rahatsız yaratığı Yasemin, bütün bu 
sersemlikten bıktım, burada iyiyim, ağaçların arasında, içimden dönmek 
gelmiyor (Tekin, 2016: 96-97). 

Roman karakterlerinin içlerinde demlendikçe acılaşan yalnızlık duyguları, 
görüntülerinin derinliğine ulaşmaya çalışan çabaları ve dış gerçeklikle karşılaşma veya 
yüzleşme süreçleri romanların merkezlerine taşınan en önemli temalardan biri olan 
"unutma" ve "anımsama" karşıtlığı ile verilir. Bu karşıtlık, her iki eserde de doğayı 
içselleştiren ve aynı zamanda doğacı dünya görüşüne kurumsal kimlik kazandırmaya 
çalışan Tekin ve Stockenström'ün önemli izleklerinden biri haline dönüşür. "Ölüm" le 
sıkı bir bağlantı kurularak verilmeye çalışılan bu karşıtlık Ormanda Ölüm Yokmuş'ta 
şöyle aktarılır:  

Artık yaşamın içinde ümitsizce dolaşacağız, ümitsizlikle bezenen bir neşe ... Sinik 
bakışlarımız olacak, vazgeçip geri döndüğümüzü bilmenin ezikliği, ölüm 
girdiğim yoldan beni geri çevirdi çünkü, kendi yoluna soktu, anımsamak ve 
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unutmak ölümle ilgilidir, unutmak ölüme karşı bir silah, anımsamaksa ölümün 
silahı... (Tekin, 2016: 157). 

Karakterlerin yaşamın dışarıdaki parçasını yaşamaktaki isteksizliği ve giderek 
reddi, içşel yaşantıların şiddeti ile dengelenir. Yaşamın içinde ümitsizce dolaşan 
sadece Emin ya da Yasemin değildir; Baobab Ağacına Yolculuk'ta da kadını mal gibi 
tanımlayan kölelik sisteminin tüm zamanlı işçisi siyah kadın karakter, acımasız 
geçmişi ile yüzleşirken "... eğer ölüm aslında hayat ise o zaman hala yaşıyorsun 
demektir. Burada. Tam burada." (Stockenström, 2014: 112) cümleleriyle ölüme doğru 
koşar. Heidegger'e göre ölüm bilinci insanları günlük hayattan kurtarır ve birey 
olmalarını sağlar. Çünkü ölüm kimsenin karşı koyamayacağı bir gerçekliktir: Herkes 
kendi başına ölümle yüzleşecek, böylece kendi bireyselliğini ortaya çıkarıp 
sıradanlıktan kurtulacaktır (Yücel, 2007: 32-33). Fakat Sokrates'in ifade ettiği gibi 
ölümden daha hızlı koşan "kötülük" ve yansımaları kısacası kapitalizmin ve bilimin 
mantığında doğanın ve kadının susturulması romanın tüm yapısına işler: 

Damları yıkılmış iki alçak kulübede yaşardık. Biz köleler hep birlikte. Kadın 
erkek ayrılmazdık... Daima kıpırtısız. Muazzam bir kükremenin ortasında 
korkmuş fareler, bizler buyduk işte, sistemin mağdurları, görünürde uysal. 
Çocuklarımız daha bebekken bizden alınır satılırdı. Bedenlerimiz daha onlara 
açken. Geçmişimiz acımasız kötü muamelelerin geçmişi... Bugünümüz geleceksiz. 
Bizler hepimiz tek bir kadındık. Birbiri ile değiştirilebilir, birbirinin yerini 
alabilir kadınlar... Geleceksiz. Bir keresinde birisi kaçmaya çalışmıştı. Yakalandı 
ve ayakları kesildi  (Stockenström, 2014: 26-27).  

Dünyanın diğer ucunda farklı bir coğrafyada yaşamının her türlü detayına sızan 
tahakkümün öldürücü etkisiyle yüzleşirken köle bir kadın yalnızlığın ve tutsaklığın 
nasıl bir yaşam tarzına dönüştüğünü anlatır aşağıdaki cümlelerde:  

Bu ev, baharat sepetleri ve fareleriyle. Bunların hepsi onun. Mutfak araç 
gereçleri, çatal bıçaklar, bitlerimiz, karafatmalar, duvarların çatlaklarında ve 
evin toprağında yaşayan karıncalar hepsi onun. Emeğim onun. Uykum onun. 
Gelişim ve gidişim. Terim. Saçlarım. Ayaklarımın tabanı. Karınca saklanabilir. 
Karafatma da öyle ve fare de. Ben saklanamam. Nereye saklanılır bilmiyorum... 
kapandayım (Stockenström, 2014: 50-51).  

Doğa ve kadın erkeğin hizmetine sunulur ve onun ihtiyaçlarını karşılamak için 
umarsızca kullanılır (Kalpaklı, 2014: 794). Ariel Salleh'in Ecofeminism as Politics adlı 
eserinde vurgulandığı gibi Wilma Stockenström de kadın emeğinin 
doğallaştırılmasını; kapitalist ve ataerkil yapının birbirini destekleyen yapılar 
olduğunu, erkeğin doğadan koparılarak yaratılan insan-doğa düalitesine vurgu 
yaparak, kadın, doğa ve üçüncü dünyanın ötekileştirilmesini, görünür kılmaya çalışır 
(Salleh, 1997: 22).  
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Roman boyunca tüm bu olumsuz düşünceler ve yarattığı sendromu tersine 
çevirme gücü, doğanın kendi içinde unutmaya olanak sağlayan yapısından ve 
iyileştirici gücünden yararlanılarak sağlanır. Uzakların daha da uzakların hasretini 
çeken köle kadın, Baobabının içinde teşekkür eder yağan yağmura, baobabı tertemiz 
yıkadığı ve teşvik ettiği için filizlenmeye ve dile getirir duygularını özgürce aşağıdaki 
cümlelerde:  

Su evet su 

kamışların yatağında yaşıyorsun 

ve baobabın kovuğunda 

sen havadan çıkıp geliyorsun su 

sen topraktan fışkırıyorsun su 

toprağı örtüyorsun sen 

altında ve üstünde yaşıyorsun 

ruhun bir damlanın içinde de 

sellerde ve fırtınalarda olduğu kadar büyük 

seni şevkle, seni hevesle topluyor, seni içiyorum 

sen benim içimdesin su (Stockenström, 2014: 74).     

Ateş nöbetlerini su varlığıyla nasıl söndüreceğini bilen, suların mırıltısını içinin 
derinliklerinde taşıyan, damarlarındaki kanda ve bedenin bütün salgılarında onu 
hisseden roman kahramanı tıpkı bir yağmur tanesi gibi tüm dünyayı kuşatan 
hegemonik gücün ortasına düşüp yeryüzünü canlı kılmaya çalışır. Kendilerini doğayla 
özdeşleştiren roman kahramanları suyla öze dönüşün döngüsü içinde tekrar tekrar 
dirilişin öyküsünü yazarlar. Varlık gösteremedikleri bu düzene karşı bir başkaldırın da 
yansımaları olarak okunabilecek bu özdeşim, suyun özellikle ana rahmine dönüşü 
ifade etmesi ve Bachelard'ın Herakleitos'çu sezgiye dayanarak "ölüm suyun 
kendisidir" ifadesine yasladığı "temel maddesel sığınıklardan birine kavuşmamızı 
sağlayan özel bir ölüme davettir" (Bachelard, 2006: 67). Tıpkı Latife Tekin'in Emin 
üzerinden aktardığı cümlelerle suya yüklediği anlam gibi: 

Değişmek, yenilenmek istiyordu belli ki... Sanki bir koşuya hazırlanıyordu. 
Sonunda kollarını havaya kaldırıp ayaklarının ucunda yaylanarak, 'Ne zamandır 
yüzmüyorum' diye fısıldadı, dünyanın neresinde yazdır şimdi 'basıp gitsek' ... 
(2016: 81).     

Romanlarda uzaklara, çok uzaklara duyulan bu özlem ve "deniz"e olan tutku 
sonsuzluğun ve sınırsızlığın göstergesidir. Oysa dünya sınırlıdır, yansımadır, yapaydır, 
yanılsamadır, umut kırıcıdır. Deniz sudur, yaşamın kaynağıdır ve sonsuzdur. 
Yazarların ruh yaralarına şifa bulduğu doğa, uyum ve uzlaşımı dile getiren aşağıdaki 
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cümleler aracılığıyla basit bir fiziksel çevre betimlemesi olmaktan çıkar, duyumsanan 
ve hayata anlam katan canlılık ve heyecan olarak anlam yüklenir:  

Ağacın adını yüksek sesle söylüyorum, suyun adını, havanın, ateşin, rüzgârın, 
ayın, güneşin; hepsi de onları çağırdığım adları ifade ediyorlar. Kendi adımı 
yüksek sesle söylüyorum ve kendi adım tamamen anlamsız, hiç bir anlamı yok. 
Ama ben yine de varım... zamanı üstümden atamıyorum, ağacımın önüne 
çömelmiş, kalkmıyor. Hayatımın içinde var olmuş olan her şey daima benimle ve 
eş zamanlı olarak duruyorlar... (Stockenström, 2014: 75) Ben de varlığımı 
söğütler gibi hissediyor, zamanın içimden geçip akmasına izin veriyordum 
(Stockenström, 2014: 92).     

Doğayla kurulan bu bağ; kişinin kendini çevreleyen şeyler dünyasında yitip 
gitmemesi için onun; tarihselliğini sağlayan bellek mekânlarına tutunması ve orada 
kurduğu kendilik bilinciyle hem uzamsal boyuta dünya ile hem de zamansal boyutta 
geçmişi ile bağlantıya geçmesinin kaçınılmaz gerekliliğidir. Bu bağlamda bellek 
mekânları, mitik kahraman Antheus'un toprağı gibi kendisiyle temasa geçildiğinde 
öleni dirilten bir tinsel varoluş mekânıdır (Korkmaz, 2008: 31).  

SONUÇ 

Ekofeminizmin temel analiz kategorisi, "doğa", için dildeki en zor kelimedir der 
Raymond William (2007: 265). Ekofeminizm bu zorluğa bir de kadın değişkenliğini 
ekleyerek denklemi iyice karmaşıklaştırmış ve bir de o kadar zenginleştirerek dikkat 
çekici hale getirmiştir. Batı dünyasının binlerce yıllık felsefe geleneği içinde 
şekillenen egemen sömürgecilik öyküsüne karşıt yeni bir duyarlılık oluşturan 
ekofeminizm entellektüel bir alan ve toplumsal bir hareket olarak ortaya çıkmıştır.  

Sistemi ve erkek egemen düzeni katı bir muhalefet anlayışı ile eleştiren bu 
çalışmaya konu olan romanlar ve yazarları ise, bu ikiciliğin ötesinde bir demokratik 
kültür yaratmayı, sömürgeci ilişkileri sonlandırmayı ve yeryüzü ötekileriyle ortak 
varoluşun zenginleştirici ortak paydasında buluşmayı talep ederler. Onlara göre 
ekofeminizm benliği dönüşüme uğratır, yeryüzüne adalet getirir, benliğin doğa ile, 
kadının erkek ile, kadının kendisi ile ve herkesin sahiplenme ile olan ilişkilerini 
değiştirir.  

Öyleyse yaşanabilir bir gelecekte varkalabilmek; kadının ve doğanın sömürü 
nesnesi olarak görülmediği; toplumsal olarak hükmetme ve sömürme anlayışından 
uzak, daha katılımcı ve eşitlikçi toplumsal yapının varlığına ve bu yapının çevresel 
sorunları çözebilme gücüne bağlıdır. Ünlü ekolojist ve ekofeminist Plumwood'un 
söylediği gibi artık bu sadece "adalet" meselesi değil, ölüm kalım meselesidir'.  
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ÖZET 

Toplumsal gerçekliğin büyülü gerçekliğe dönüştüğü Berci Kristin Çöp Masalları’nda köyden 
kente göç eden ve şehirde tutunmaya çalışan insanların hayatları masalsı bir dille anlatılır.  

Latife Tekin, şehrin ortasına kurulan çöpten yaşamları; gecekondulaşma, çöp toplayıcılığı, 
hurafeler,  işçi sorunu, kapitalizm, Alevilik ve çingenelerin yaşamı ışığında okura sunar.  

Yazar, gerçekliği ‘’bir varmış bir yokmuş’’ tadında ele alarak mânilerle, türkülerle bezeli bir 
dille modern bir halk hikâyesi örneği verir. Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları ile 
kendine has tarzını ve üslubunu bir kez daha ortaya koyarken  -mış gibi gerçekleri anlatmayı da 
ihmal etmez. 

 Biz bu çalışmada Latife Tekin’in toplumsal gerçekliği büyülü bir dille anlattığı Berci Kristin 
Çöp Masalları adlı kitabını edebiyat ve sosyoloji ilişkisi açısından değerlendireceğiz.  

Bir edebiyat eserinden yola çıkarak eserlerin toplumu, toplumun sorunlarını nasıl işlediğini ele 
alacağız. Çalışmamızda edebiyatın sosyolojisi değil, sosyolojinin edebiyatına bakacağız.  Bu 
makalede bu sorular üzerinden edebiyat ve sosyoloji arasındaki bağlantıyı irdeleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: sosyoloji, edebiyat, gecekondulaşma, büyülü gerçeklik. 

–MY AS REALITY: BERCİ KRİSTİN ÇÖP MASALLARI 

ABSTRACT 

In the Berci Kristin Çöp Masalları which transforming to megical realism from socio-realism 
has told a story fabulously;  People’s life who they immigrate village from city and they are 
studying cling there.  

Latife Tekin presents; founded waste of lıfes in the mittle of city; superstitions, problems of 
employee, capitalism with Alawism and life of gipsies.  

Writer, adduces a modern folktale, she glamourizes her wording obstacles and ballads and she 
goes around reality like  “once upon a tıme”. Latife Tekin doesn’t slight to tell truths –as if  
with  Berci Kristin Çöp Masalları while her reveals specific manner and tone once more. We 
will eveluate Latife Tekin’s  Berci Kristin Çöp Masalları -which told social-reality magically- 
with regard to relation of literature and  sociology.  

Based on a lıterature work, we wıll go around works how effects a society, and problems of 
society? In thıs working, we won’t focus on literature of sociology, we will focus on sociology 
of lıterature. The notions of sociology how take place own in the literature? For the find 
answers of these questions we wıll mentıon nations of sociology. For the this novel should we 
go around which nations of sociology? In this essay, we will scrutinize liaison of literaure and 
sociology by way of this questions. 

Keywords: Sociology, literature, social problems, magical reality.   
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GİRİŞ 

Toplumsal gerçekliğin büyülü gerçekliğe dönüştüğü Berci Kristin Çöp 
Masalları’nda köyden kente göç eden ve şehirde tutunmaya çalışan insanların 
hayatları masalsı bir dille anlatılır. Latife Tekin şehrin ortasına kurulan çöpten 
yaşamları; gecekondulaşma, çöp toplayıcılığı, hurafeler, işçi sorunu, kapitalizm, 
Alevilik ve çingenelerin yaşamı ışığında okura sunar. Yazar, gerçekliği ‘’bir varmış 
bir yokmuş’’ tadında ele alarak mânilerle, türkülerle bezeli bir dille modern bir halk 
hikâyesi örneği verir. Çatılara bağlı beşikte uyuyan çocukların rüzgârın şiddetiyle 
kanatlanıp uçması,  bebeklerin soğuktan usanıp kaçması, çöpten topladıklarını 
oyuncak yapan çocuklar, fabrikadan kar gibi saçılan zehirle uyuyan çocukların bir 
daha uyanmaması… ‘’Cinli kız’’  Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları ile 
kendine has tarzını ve üslubunu bir kez daha ortaya koyarken  -mış gibi gerçekleri 
anlatmayı da ihmal etmez. 

Biz bu çalışmada Latife Tekin’in toplumsal gerçekliği büyülü bir dille anlattığı 
Berci KristinÇöp Masalları adlı kitabını edebiyat ve sosyoloji ilişkisi açısından 
değerlendireceğiz. Bir edebiyat eserinden yola çıkarak eserlerin toplumu, toplumun 
sorunlarını nasıl işlediğini ele alacağız. Edebiyat-sosyoloji ilişkisinde çalışmamızın 
yol haritasını ortaya koyacağız. Öncelikle sosyoloji nedir? Bu kavram üzerinden 
hareket edelim. 

Sosyoloji modern toplumlardaki insan gruplarının ve sosyal yaşamın sistematik olarak 
incelenmesidir. Sosyoloji, ‘’sosyal kurumlar’’ ın incelenmesi ile ilişkilidir. Bu kurumlar 
bütün toplumlarda bulunan organize edilmiş çeşitli sosyal düzenlemelerdir. Örneğin 
aile, insanların hangi yaşta kiminle evlenecekleri, kaç eşe sahip olabilecekleri ve çocuk 
yetiştirilmesi gibi evliliğin düzenlenmesiyle ilgili bir kurumdur. Eğitim sistemi, 
tutumların, bilginin ve becerilerin bir kuşaktan diğerine nasıl aktarılacağının 
temellerini inşa eder. Çalışma ve ekonomi sistemi, metaların üretim biçimini organize 
ederken, dinsel kurumlar insanların doğaüstü ile kurdukları ilişkilerle ilgilenir. Bu 
sosyal kurumlar bir toplumun sosyal yapısını oluşturur  (Browne 2015: 18). 

Sosyoloji, birey ve toplumu ilişki içine ele alan hem sentez hem de analiz bir 
birimdir. Hem kendinde toplumu hem de toplum içinde bireyi çözümlemeye çalışır. 
Edebiyat çalışmalarında da bireyin içinde yaşadığı toplumla veya toplum dışı – ama 
bir şekilde-toplumla beraber var olma serüveni ele alınır. Bu anlamda romandaki 
karakterin ne kadar içinde bulunduğu ya da bulunamadığı topluma göre şekillendiği 
anlayabilmek için toplum bilimini okumayı da bilmek gerekir.  

Edebiyat var olanı ya da olma ihtimali bir şekilde düşünülebilir olanı en güzel 
şekilde ifade etme aracıdır. Var olanın bilgisi ise diğer disiplinlerde saklıdır. Bireysel 
varoluş dediğimiz zaman psikoloji ve ruh çözümlemelerine başvurmak gerektiği gibi 
bireyin toplum içinde olması öykülerinde hem felsefe hem de sosyoloji ilminden 
yararlanmalıyız.  
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Romanda karakterlerin yerleşmesi bir tanımlama örneğidir. Biri güzel olur biri 
çirkin. Biri zengin olur diğeri görgüsüz. Tüm bunlar sosyolojik kabuller ışığında içi 
dolmuş kavramlardır. Bu kavramları kimin tayin ettiği ve neye göre anlam kazandığı 
konusu önemlidir. Bu konu Foucault ile özdeşleşen iktidar ve bilgi sosyolojisi alanı ile 
okunabilir.  

Bilgi sosyolojisi, sosyolojinin muhtemelen en önemli ve aynı zamanda felsefi ve 
hatta ideolojik sapmaya en elverişli dalıdır. Bunun temel nedeni, bilgi sosyolojisinin, 
bilginin türü, doğuşu ve gelişmesi ile toplum arasındaki fevkalade karmaşık ilişkileri 
ortaya koymayı amaçlamaktadır (Tolan 2006: 137). 

Sosyolojinin bir alt dalı olarak ortaya çıkan bilgi sosyolojisi, genelde bilgi 
sistemi ve toplumsal yapı bileşkesinde ortaya çıkan sorunları ele alan bir disiplindir. 
Her türlü toplumsal gerçeklik, bilgi sosyolojisinin konusudur. 18. Yüzyılda Condorcet 
gibi düşünürlerle etkin olan bilgi sosyolojisi Agust Comte, Emile Durkheim, Max 
Weber gibi isimlerle bir disiplin haline gelmiştir. Bilgi sosyolojisi toplumun geçmişini 
inceleyerek geleceğine ayna tutmayı amaçlar. 

Bilgi, kısaca insanların ve toplumların başta kendisi olmak üzere çevresini, bir 
zihne algılayış ve yorumlayış biçimidir. Sosyolojik bakış açıları bilginin ve iktidarın 
yapısı üzerinden bilgi biçimlerinin ortaya çıkışını ve kitlelerin bilgiyi nasıl kullandığı 
üzerinde durur. Foucault, iktidarın görülmeyen şekilde bireyin hayatına yerleştiğini 
belirtir. Foucault modern toplumlardaki beşeri bilimlerin bireyleri denetleme ve 
disiplin alına alma tarzlarını eleştirmektedir.  

Edebiyat eserleri, insanı içinde yaşadığı toplumla birlikte ele alır. Toplumun 
oluşumu, işleyiş ve gelişim yasalarını inceler. Toplumun birey üzerindeki etkisini 
gösterir. Selman Erdem, sanatçının öncelikle kendi toplumunu ve kendi insanını 
yansıttığını söyler. Sanatçı içinde yaşadığı toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Ne kadar kendini toplumdan soyutlarsa soyutlasın yazdığı eserlerde kendi 
toplumuna ait izlere rastlanır. Bir sanat eseri mutlaka yazıldığı dönemin ve toplumun 
izlerini de beraberinde getirir. 
Kemal Karpat’ta edebiyatın asıl işlevi ve rolünün içinde bulunduğu toplun bugünün 
anlatan ve yarınını hazırlayan bir kuvvet olduğu üzerinde durmaktadır. Wellek’te 
edebiyat ve hayat arasındaki bağlılık üzerinde durarak edebiyat ve toplum arasındaki 
yapıyı ele almıştır.  

Edebiyat insanı insanla anlatır. Bu sebeple insanın içinde yaşadığı toplumu ve 
dönemi de yansıtır. Savaş döneminde yazılan eserlere baktığımız zaman o eserlerde 
savaşın etkisini görürüz. Belirli dönemde topluma etki eden birçok olay eserlerde 
kendini hissettirir. Bu sebeple edebiyat eserleri toplumun aynasıdır. Toplumda 
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gerçekleşen olayları doğrudan ya da dolaylı anlatır. Toplumun edebiyat eserlerindeki 
yeri göz ardı edilemez.  

Latife Tekin’de Berci Kristin Çöp Masalları adlı eserinde yaşadığı dönemde var 
olan ve günümüzde de devam eden gecekondulaşma, şehirleşme, çöp toplayıcıları ve 
yoksulluk gibi konuları ele alır. Her ne kadar bu konuları doğrudan değil masalsı bir 
dille anlatsa da toplumdaki meseleleri dile getirir.  Edebiyat ve toplum arasındaki 
ilişkiden yola çıkarak bizde esere bu gözle bakacağız 

MIŞ GİBİ GERÇEKLİK: BERCİ KRİSTİN ÇÖP MASALLARI 

Latife Tekin Berci Kristin Çöp Masalları adlı eserini 1980 darbesinden hemen 
sonra polislerden kaçarak yaşam sürdüğü bir sırada kaleme almıştır. Bu eseri 
yazdığında henüz yirmi iki yaşındadır. Eseri yazdığı dönemde Türkiye’de önemli bir 
sorun olan gecekondulaşma problemi vardır. Gerek terör olaylarının etkisi gerekse 
kırsal kesimde makineleşmeyle tarımda insan gücünün azalması gibi sebeplerle 
köyden kente göç hızla artmıştır. Kente göç eden insanlar şehirde yerleşim problemi 
yaşamış ve gecekonduları inşa ederek kendi kendilerine çözüm üretmişlerdir. 1960’ta 
hız kazanan gecekondu yapıların dünyada da birçok örneği vardır.  

Berci Kristin Çöp Masalları’nda da köyden kente göç eden insanların şehirde 
tutunma mücadeleleri anlatılır. Eser bir gecede kurulan gecekondu mahallesinin şehre 
ayak uydurma mücadelesini ve toplumsal sorunları ele alır. 

Sabah naylon leğenden çatıları, eski kilimlerden kapıları, muşambadan 
camları, ıslak briketlerden duvarlarıyla çöp yığınlarının çevresinde, ampul ve ilaç 
fabrikalarının alt yanında, tabak fabrikasının karşısında, ilaç atıklarının ve çamurun 
kucağına bir mahalle doğdu (Tekin 2016: 8). 

Eser bir gecede kurulan bu gecekonduları anlatarak başlar. Sağlam 
malzemelerden yapılmayan bu gecekondular rüzgârın etkisiyle sürekli yıkılır ve tekrar 
yapılır.  Latife Tekin, rüzgârın etkisiyle çatısı uçan evlerin durumunu şöyle anlatır: 

Çatılardan biri ampül fabrikasının bahçesinde bulundu. İki dut ağacının 
arasında yere çakılıp durmuştu. Çatıya bağlı beşikteki bebeğin ağlamaktan sesi 
boğulmuş, korkudan gözleri iri iri olmuştu (Tekin 2016: 9). 

Rüzgârla mücadele eden insanlar bir yandan da yıkımcıların gecekondularını 
yıkma kararı ile karşı karşıya kalır. 

Çocuklar sabahların erken saatlerinde Kovma Burnu’nda toplaşıp yıkımcıların yolunu 
gözlediler. Bir sabah, ellerinde parıldayan kazmalarla bir sürü adamın kondulara 
doğru geldiğini, burundan aşağı kuş gibi uçup haber verdiler. Yıkımcıların parıldayan 
kazmaları daha onların soluklanmaları kesilmeden konduların duvarlarına indi. 
Yıkımcıların üstüne atılan insanların önünü kamyonlar çevirdi. Kondular bir nada yerle 
bir edildi. Yıkımcılar kazmalarını sırtlarına vurup gittiler (a.g.e. : 12). 
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Yıkımcılar tarafından evleri yıkılan insanlar yine de pes etmez ve tekrar çöpten 
topladıkları malzemelerle kendilerine yeni kondular kurarlar.  Yıkımcılar ve insanların 
mücadelesi otuz yedi gün sürer. Yıkımcıların mahalleyi terk etmesiyle tekrar kondular 
kurulur ve buraya Çiçektepe adı verilir. Çiçektepe adı verilen mahalleye bir gecede 
onlarca kondu daha kurulur.  

Çiçektepe adı verildikten sonra adının güzellğine kanan, yıkımın durduğunu 
duyan yüzlerce insan bu tepeye geldi.insan akımını durdurabilmek için çöp yoluna 
derin çukurlar kazıldı. Kocaman kamyonlarla taşınıp kum çakıl yığıldı. Tepeye akan 
insanlar küreklere yapışıp kumu, çakılı çukurlara doldurdular. Yolu aşıp tepeye 
çıktılar. Bir gecede Çiçektepe’ye fener ışığında yüz kondu daha kuruldu (a.g.e. : 16). 

Berci Kristin Çöp Masalları’nda sadece gecekondu sorunu üzerinde durulmaz. 
İnsanların sorgulamadan kabul ettikleri boş inançlar, hurafelerde ironik bir dille 
anlatılır. 

Caminin arkasında Fabrikadibi’nde, bir sabah, yazılı bir taş ortaya çıkartıldı. Taşın 
bulunduğu yerde bir yatırın yattığı lafı kondulara yayıldı. O taşın bulunduğu yere 
işemek, tükürmek, oradan dua etmeden geçmek suç sayıldı. Mahallece taşın başına 
gidilip ondan su dilendi. İlaç fabrikalarından biri Su babanın üstüne doğru uzandı. Su 
baba, ilaç fabrikasının hammadde bölümünün altında kaldı.  Bu yüzden Çiçektepe’de bu 
fabrikada hammadde bölümünde zehirlenip zehirlenip ölen işçilerin Su Baba’nın 
gazabına uğrayıp öldüğüne inanıldı (a.g.e. : 17-18). 

Çiçektepe mahallesi hem çöp yığınlarının yanına hem de fabrika dibine 
kurulmuş bir mahalleydi. Şehrin dışında yer aldığı için sürekli yeni fabrikalar kurulur.  
Kurulan fabrikaların zehirli atıkları ise Çiçektepe mahallesine kadar ulaşır. 

Yaz başında bu fabrikadan Çiçektepe’nin üstüne ilkin insanların kar sanıp şaşırdıkları 
beyaz beyaz bir şeyler yağmaya başladı. Kondulara dayanılmaz bir koku yayıldı. Üç 
gün içinde bu fabrika karı Çiçektepe’nin ilk çiçeklerini kuruttu, ağaçların dallarını 
sarkıttı. Tavuklar boyunlarını büküp büküp kıvrıldı. İnsanlar başlarını dik tutamaz oldu. 
Çocuklar hap yemiş gibi mosmor kesilip oyun oynarken uykuya daldı. Uyuyan 
çocuklardan biri hiç uyanmadı (a.g.e. : 18). 

Çiçektepe’de yaşayan insanlar fabrikalarda çalışır. Altyapı-üstyapı ve işçi-
işveren kavramlarının ön plana çıktığı romanda fabrikaların saçtığı zehir birçok zarara 
yol açar. Öfkeye kapılan halk, fabrikayı taşa tutar, isyan eder. Fakat fabrika sahibi 
tarafından dağıtılan yoğurt onların bu öfkesini dindirir. Bu olay tipik iktidarı hatırlatır 
bize. 

Kar yağdıran fabrika günlerce taş yağmuruna tutuldu. Bahçe duvarı yıkıldı. Kapıları 
söküldü. Camlar kırıldı. Fabrika sahibinin konduları yıktırıp mahalleyi kaldırtacağına 
dair söylentiler yayıldı. Çiçektepe öfkeden çatlayacak hale geldi. Kadınlar sopalarla 
fabrikaların üstüne yürüdüler. İçeri geçip fabrika sahibini bulamayınca işçileri yere 
yatırıp dövdüler. Erkekler günlerce yol başlarında fabrika sahibinin gözlerine 
görünmesini beklediler.  Bu bekleme günler boyu sürüp gitti. Konduların üstünde karış 
boyunda fabrika karı birikti. Bir öğlen Çiçektepeliler yarı baygın haldeyken, tüm 
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kondulara beyaz kâseler içinde fabrika sahibinden hediye yoğurtlar geldi. Arkasından 
yine beyazlar içinde bir adam konduları tek tek dolaşıp insanları muayene etti. İnsanlar 
fabrika sahibine sövmekten vazgeçti. Herkes el açıp duaya başladı.Fabrika sahibi 
işçilerin duasını aldıktan sonra fabrikanın ilaç ve serum şişelerinin yıkandığı mavimsi 
sıcak suyu oluk oluk mahallenin üstüne saldı. Bu suyla yıkanan insanlarda çok 
geçmeden garip değişmeler ortaya çıkmaya başladı. Kiminin derisi soyuldu. Kiminin 
yüzü mosmor kesildi. Çocukların bedenlerinde mavi mavi benekler belirdi. İki kadının 
saçları beyazladı. Çamaşırlar maviye çalan bir renk aldı (a.g.e. : 19). 

Çiçektepe’ye kurulan fabrikaların sayısının artması ile insanlarda bu 
fabrikalarda çalışmaya başladı. Ucuz iş gücünü fırsat bilen fabrika sahipleri sendika 
olmadan hak ettikleri emeğin karşılığını vermeden insanları fabrikalarında çalıştırırlar. 
Bay Izak’ın işçilere artık ikramiye alamayacaklarını onun yerine yoğurt ve bisküvi 
vereceğini söylemesi üzerine işçiler greve başlar. Sanayileşmenin hızlanmasıyla 
birlikte önemli toplumsal sorunlardan biri olan işçi-işveren sorunu romanda sıkça 
kendini hissettirir. 

Çöp bakkalın gecekondusuna çatı yapıp kiremitle süslemesi eski kapının yerine 
üstünde aslan başı kabartması olan kocaman bir kapı takması insanlar tarafından ilgi 
çekti ve herkes kapısını değiştirmeye başladı. 

Ertesi günden başlayarak ta Çiçektepe’de herkes kapısını yenilemeye başladı. 
Bir gün içinde Çiçektepe’de kamyonla kapı satan bir takım insanlar türedi. Herkes 
kondusuna kabartmalı, renkli camlı kapı beğendi. Çiçektepe kondularının kapıları 
söküldü.  Çiçektepe tarihlik bir görüntüye büründü.  Sokaklar süs ve ihtişam içinde 
kaldı. Kondular ‘’92/1’’ , ‘’117’’ diye sırasını şaşırmış numaralar aldı (a.g.e. : 53). 

Kentleşmenin bir sonucu olarak insanlarda evlerini modaya uygun şekle koyma çabası 
vardır. Göçle kente gelen insanlar kendileri değiştikleri kadar çevrelerini de etkilemekte 
dolayısıyla değiştirmektedir. Bu insanlar sadece işsizlik, sağlıksız barınma koşulları 
gibi sorunları yaşamamakta, aynı zamanda duygusal, düşünsel ve davranışsal anlamda 
sosyal bir değişim, dönüşüm yaşamaktadır; fakat bu dönüşümün tam bir toplumsal 
bütünleşme ile sonuçlandığı söylenemez. Özellikle farklı sosyo-kültürel özelliklere sahip 
kitlelerin göçlerle aynı kentsel mekânda yaşamaya başlamaları, sosyal bütünleşme ya 
da bütünleşememe gibi önemli sosyal olgu ya da sorunları beraberinde getirmektedir 
(Demirci 2013: 28). 

SONUÇ 

Berci Kristin Çöp Masalları kitabı içinde kozmopolit bir yapı barındırır. Alevi, 
Kürt, çingene gibi farklı cemaatlere bağlı insanlar bir arada zorunlu da olsa yaşarlar. 
Göçle birlikte gelen insanlar bir şekilde kent yaşamına ayak uydurmaya çabalarlar ama 
bununla birlikte de kendi örf, adet ve geleneklerinden de kopmazlar.  Latife Tekin; 
işçi, işveren, sanayileşme ve bunun beraberinde getirdiği sorunlar, gecekondulaşma, 
çarpık kentleşme gibi sorunları bir dram hikâyesine çevirmeden büyülü gerçekçilik 
ışığında anlatmıştır.   
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RIZA BARAHENİ’NİN ANA YURDUMUN SIRLARI ROMANINDA KİMLİK 
VE DİN BAĞLAMINDA ÖTEKİ UNSURU OLARAK AMERİKALI İMGESİ 

Sinan YAMAN 
Yunus Emre Enstitüsü 

sinanyaman@hotmail.com 
ÖZET 

Modern İran edebiyatının önde gelen yazarları arasında bulunan Rıza Baraheni, 1935 yılında 
Tebriz’de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 
doktora derecesiyle mezun olan yazar eserlerini Azeri Türkçesi, İngilizce, Fransızca ve ağırlıklı 
olarak Farsça kaleme almıştır. Şah ve İslam Cumhuriyeti döneminde defalarca hapiste yatan ve 
hâlâ yaşamını Kanada’da sürdüren Baraheni’nin yasaklı eserleri arasında olan ve Farsça 
yazılan Ana Yurdumun Sırları romanının ilk baskısının 1985’te gerçekleştirilmesine rağmen 
daha sonraki baskıları yasaklanır. 2008 yılında kitap hakkındaki sansür kaldırılarak kitabın 
yeniden okuyucularla buluşması sağlanır.  

Çalışmada; hayatı binbir zorlukla geçtiği hâlde üretmekten asla vazgeçmeyen bir yazarın 
yasaklı kurmacasında hayat bulan yabancı (müslüman olmayan) karakterler arasındaki 
Amerikalıların davranışlarında din ve milliyetin yeri ve bu kimliğe İranlıların bakış açısı 
incelenecektir. Bu hususta “Amerikalı imgesi”nin yapıta etkisi ortaya konurken, İranlı 
karakterlerin “Amerikalı imgesi”ne karşı tavırları, bakış açıları “ötekileştirilen” karakterler 
çerçevesinde tartışılacaktır.  

Çalışma için Rıza Baraheni’nin seçilmesinde hayatı boyunca siyasi yönetimler tarafından 
“öteki” grubuna dâhil edilen bir yazar kimliğine sahip olması büyük yer edinmektedir. 
Baraheni’nin Türk kökenli bir İran vatandaşı olarak düşüncelerinin her daim azınlıkta 
kalmasına karşılık, Amerikalı karakterleriötekileştirme sürecinde çoğunluğun bakış açısının 
(İranlıların) ifadesindekarşılaştırmalı edebiyat biliminden de istifade edililerekbir tespitte 
bulunulabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rıza Baraheni, İran edebiyatı, imge, roman, karşılaştırmalı edebiyat 

THE IMAGE OF AMERICAN IN THE CONTEXT OF IDENTITY AND 
RELIGION AS THE ELEMENT OF “THE OTHER ONE” IN REZA 

BARAHENI’S MYSTERIES OF MY COUNTRY (Les mystères de mon pays) 
NOVEL 

 ABSTRACT 

Reza Baraheni, one of the modern Persian literature's famous authors, was born in 1935, in 
Tabriz, Iran. He earned a Ph.D. in English literature from Istanbul University. His works are 
mostly written in Persian but he has also written in English, French, and Azerbaijani Turkish 
(Azeri). He lives in Canada. He spent many years of his life in prison, both during the Shah’s 
regime and the Islamic Republic. Mysteries Of My Country is one of his banned books. 
Despite its first publication in 1985, the rest was banned until it was published officially again 
in the year 2008. Reza Baraheni never gave up creating fiction, although he had a life full of 
hardships.  

In this work; the place of religion and nationality in Americans’ behaviors (as foreign 
characters of Reza Baraheni’s banned fictional novel, also not Muslim) will be analyzed from 
Iranian characters' point of view. In this case, Iranian characters' opposing attitudes and points 
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of view towards the "American Image" will be discussed through analyzing the characters who 
were put into “The Other One” (ethnic minority) group as the effects of "American Image" on 
the setting of the novel appear.  

The fact that Reza Baraheni is an author who has always been classified under “The Other 
One” group by governments during his life, played an important role in making him the best 
choice for this work. Also, because of his Azeri (not Persian) ethnicity, Baraheni’s ideas have 
always been of secondary importance in Iranian society. These facts lead this work to come to 
a conclusion about Iranians’ act of putting foreigners into “The Other One” group through 
analyzing the way in which Americans were left out of the Iranian society. 

Keywords: Reza Baraheni, Persian Literature, Image, Novel, Comparative Literature 

1. GİRİŞ 

Yaşadığımız çağın ifadesinde“teknoloji” sözcüğü olmadan yapılacak bir 
tanımlamanın eksikliği su götürmez bir gerçekse aynı şekilde bu tanımlamada imge ve 
sembol kavramlarına yer verilmemesi de çağın ruhuna ters bir tutum olacaktır. Sosyal 
bilimlerde genel geçer bir tanımlama yapabilmenin koşulu olarak değerlendirilen 
doğru ve farklı bakış açısı görmenin bir kültürünün olabileceği gibi göstermenin de 
belli kurallar çerçevesinde gösterilmek istenene yani hedef kitleye yönelik olacağını 
ifade eder. Olaya edebiyat penceresinden bakmak daha çok üyesi olunan toplumun 
düşüncelerinin bir noktaya kadar edebî yapıta yansımasını sağlayacaktır. 
Karşılaştırmalı edebiyat biliminin penceresinden yabancı bir edebî metni ele almak ise 
üyesi olunmayan bir toplumun bakış açısıyla edebî yapıtlarınızda bulunan kavramlara 
başkasının gözüyle bakılmasının önünü açar. İşte karşılaştırmalı edebiyat bir milletin 
veya topluluğun “ötekini” edebî anlayış ile anlamlandırırken durduğu noktada veya 
bakış açısında var olur. Ali Osman Öztürk’ün benzetmesiyle başka bir yazar yapıtında 
“öteki”ni ele alırken siz de elinizde bir büyüteçle ona bakar ve daha yapıcı, nesnel, 
zenginleşmiş bir bakış açısının ürünü olan çıktılar elde edebilirsiniz (Öztürk 2015). 
“Öteki, bu çerçevede ‘biz’ tarafının bittiği yerde başlar; ‘biz’in dış sınırıdır. Yani 
‘biz’, bir yerde ‘ötekine’ göre belirlenir.” (Millas 2000: 7). Başka bir deyişle bir 
varlığın imgesini belirlerken kendi kişiliği ve onu değerlendirenin kişiliği bir bütün 
meydana getirir (Güvenç 2010: 291-292). Bu haliyle imge tek taraflı değil birden fazla 
etmenin farklı nedenlerle bir araya gelmesiyleoluşturulan nihai bir değerlendirme 
biçimidir. 

Edebî açıdan“Diğerinin portresinin sözcüklerle çizimi...” (Bulut 2006: II/119) 
olarak karşımıza çıkan imge, ötekileştirme serüveninde yazarların vazgeçemediği 
düşsel, sihirli bir özelliğe sahiptir. İmgeler;kişinin kendini daha iyi anlayabilmek için 
çevresini ve muhatabını birçok açıdan sınıflandırmasını sağlayarak kurmaca dünyaya 
sonsuz olaylar zinciri hediye etmiş ve bu olaylarla okuyuculara ister örtük ister açık 
ileti verilmesini sağlamıştır. “Kendine özgü bir dünyanın oluşumu,  sadece 
hemcinsleriyle özdeşleşmekle değil, aynı zamanda yabancı olanınolumsuzlanmasıyla 
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da gerçekleştiği (...)” (Hirschberg 1998: 15’ten aktaran; Öztürk 2015: 15)düşüncesi 
göz önünde bulundurulacak olursa imgelerin oluşum aşamasında önemli bir rolü olan 
ve onu besleyen siyasi, kültürel, ekonomik etmenlerin olduğu anlaşılır(Baytur 2008: 
171). Yazarlar eserlerinden ifade edilen sebeplerin ortaya çıkardığı imgelerle 
kurmacayı inşa ederler. Bu inşa sürecinde insanın tarihî bir varlık olduğu ve süreç 
içerisinde geçmişi bir şekilde yaşatan ve gelecekte de yaşatılmasını sağlayan taşıyıcı 
görevinin olduğunu unutmamak gerekir. Bu bakış açısıyla tarih, edebiyat, birey ve 
devlet arasındaki sosyal ilişki, dil ve bunları içirisinde barındıran kültür kavramı 
sonucunda oluşan imgeler birer mirastır. Tarihî süreç içerisinde şekillenen etnik 
imgeler zamanla güncellenebileceği gibi değişikliğin pek de olumlu yönde olmayacağı 
aşikârdır. Tarihî sürüçte oluşan imgeleri birer kar topuna benzetmek mümkündür. 
Edebî türlere ve kültüre ait bu imge topları bir araya gelir, bir toplumun olumlu veya 
olumsuz şekilde değerlendirilmesine yol açacak çığa dönüşür.  

2. YAZARIN HAYATI 

Rıza Baraheni çok yönlü kişiliği, muhalifliği ve edebiyatın bir çok alanındaki 
yaratılıcılığı ile kendinden söz ettiren bir kalemdir. Şairlik, yazarlık, çevirmenlik, 
eleştirmenlik, kadınlar özelde olmak üzere insan hakları savunuculuğu ve 
akademisyenlik Baraheni denildiğinde akla gelen ilk bilgilerdir. Baraheni’nin edebî 
yaratıcılık serüveninde kendi kimliğiyle özdeşleşen siyasi muhaliflik anlayışı hem 
Pehlevi iktidarı (1926-1979) hem de İran İslam Cumhuriyeti (1979- ... ) döneminde 
görülecektir. Onun muhaliflik anlayışı baskının adı, dili, dini ne olursa olsun mücadele 
etmek olarak özetlenebilir. Bu anlayışı hayatının belli bir bölümünü hapishanelerde 
geçirmesine neden olacaktır. Şiirleri, romanları birçok dile çevrilen, İran’da ve Batı’da 
birçok üniversitede ders veren yazar, günümüzde hayatını Kanada’da sürdürmektedir. 

Şiir, roman, antoloji, eleştiri ve sosyal konular olmak üzere altmıştan fazla 
eserin sahibidir.94 Romanlarında bireyden yola çıkarak toplumu ele alan, bireyin iç 
dünyasını, ezilmişliği reddeden anlayışını gerçekçi bir gözlemle dile getirir. Yazar 
eserlerinde herkesin söyleyemediği ama toplum içerisinde var olan olguları eserlerine 
konu edinir. Diğer bir değişle Baraheni’nin yazma serüveninde ona yoldaşlık eden 
eleştirel anlayış roman kişilerinde hayat bulur.  

Rıza Baraheni hakkında birçok yüksek lisans tezi hazırlanmıştır.95İran Bilişim 
Teknolojileri Araştırma ve Dokümantasyon Merkezindeki bilgilere göre herhangi bir 
doktora çalışması yapılmamıştır. 

Çalışmada; “Rıza Baraheni, Anayurdumun Sırları 1-2, Negâh Yay., Tahran 2008 (1387)” tarihli baskıdan 
yararlanılmıştır. 
94 Bkz. www.rezabaraheni.com/biography/bio [10.07.2016] 
95Bkz. www.irandoc.ac.ir  [10.07.2016] 
Rıza Baraheni hakkında hazırlanan bazı yüksek lisans tezleri aşağıdadır. 
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3. ÖZET 

Çavuş Davis ve çevirmeni Babek Pouraslan Tebriz’den Tahran’a giderken 
Sebelan civarında arabaları bozulur ve karlı bir havada yolda kalırlar. O geceyi 
arabada geçirmelerine rağmen halkın Amerikalılara olan olumsuz yargılarından dolayı 
çevrede bulunan lokantalara ve kahvelere gidemezler. Bu süre zarfında aç bir kurt96 
onların etrafında dolaşmaya başlar. Davis, çevirmenini biran önce yardım getirmesi 
için şehre gönderir. Çevirmen yardım için Davis’in yanından ayrıldıktan sonra bölgede 
“yabancıların katili” diye ün yapan kurt ona saldırır ve onu öldürür. Kurt aç olmasına 
rağmen Davis’in vücuduna zarar vermeyip onu boynundan dişleyerek öldürmüştür.  

Yardımla döndüğü zaman bu durumu gören tercüman gözlerine inanamaz. 
Yaşadığı olumsuzluğun etkisinde kalan Babek birkaç gün sonra kurdu rüyasında görür 
ve bu rüyanın da etkisiyle yeni bir serüvene adım atmak için işinden istifa edip 
Sebelan’da yaşamaya başlar.  

Karısının ihaneti sonrası iyice içine kapanan Erdebilli Albay Habibullah 
Cezayeri, çok sıkıntılı günler yaşamaktadır. Bu durumdayken Cezayeri’nin karşına 
Yüzbaşı Crosely adında İran ordusunu Rus tehlikesine karşı eğitmek amacıyla 
görevlendirilen bir Amerikalı çıkarak onun huzurunu bozacaktır. Karısının kendini 
terk etmesi onu sosyal hayattan soyutlarken teselliyi afyonda arayan Cezayeri’ye her 
fırsatta Crosely hakaret edip onu aşağılar. Çevresindekilere çok sert davranan ve 
kimse tarafından sevilmeyen Crosely’inin görevinin tamamlanmasına birkaç ay kala 
ondan intikam almak maksadıyla bir cinayet planı yapılır. Crosely’i öldürmek isteyen 
İranlı askerler Cezayeri’den silah ve Crosely’inin tercümanını oyalamasını isterler.  
Crosely’nin öldürülmesi sonrası Cezayeri ve on bir kişi şüpheli olarak gözaltına alınır.  

Komşuları tarafından, mütevazı bir hayat yaşayan ve yurtsever bir insan olarak 
tanınan General Şadan’ın hizmetçileriyle olan eşcinsel ilişkilerinin ve karısı 
hakkındaki olumsuz düşüncelerin sadece bir abartıdan ibaret olduğuna inanılır. 

Secad Şemsed-dini, İran’ın Çağdaş Post Modern Romanlarında Karakter Üzerine İnceleme, Refsencan Üniversitesi, 
2015 (1394) 
Pervin Selaceghe Tezerci, Rıza Baraheni’nin Anayurdumun Sırları Romanındaki Feminist Eleştiri, Ez-Zahra 
Üniversitesi, 2014  (1393) 
Zehram Müsavi, Rıza Baraheni’nin Şiirlerinde Simge, Allame Tabatabai Üniversitesi, 2014 (1393) 
Sümeye Muhammedi Neseb, Rıza Baraheni, Ali Babaçahi ve Yedullah Rüyayi Şiirlerinde Post Modern Şiir ve 
Özellikleri, Refsencan Veli Asr Üniversitesi, 2014 (1393) 
Muhsin Bagheri, Rıza Baraheni’nin Eserlerindeki Büyülü Gerçeklik, Allame Tabatabai Üniversitesi, 2011 (1390) 
Necme El-Sadat Haşemi, Dört Çağdaş Şairin Şiirinde Edebî Sanatlar Üzerine Eleştirel Bir İnceleme (Yedullah Rüyayı, 
Rıza Baraheni, Muhammed Rıza Şefi’i Kedkeni, Muhammed Hukuki), Kaşan Üniversitesi, 2011 (1390) 
Şira Purnedaf Hakkı, 1360’tan (1981) İtibaren Öykücülerin Bakış Açıları Üzerine İnceleme, Gilan Üniversitesi, 2011 
(1390) 
Pervin Hentuşzade, Romanda İnkılap Söylemi, İlim ve Kültür Üniversitesi, 2010 (1389) 
Asma Musa Fersengi, Rıza  Baraheni’nin Beş Eserinde Rivayet Öğelerinin Tahlili, , Refsencan Veli Asr Üniversitesi, 
2010 (1389) 
96 Sebelanlılar tarafından “Sebelan Kurdu” olarak adlandırılan bu hayvan toprağın intikamını almak için sadece 
yabancılara saldırıp onlarının başını kopartır. “Kurt” bağımsızlığı imleyen bir hayvan olması sebebiyle eserde bir nevi 
yabancılarla bağımsızlık mücadelesi yapan halkın yerini alarak sembolik bir anlam kazanır.  
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Çevresinde özel ve renkli hayatıyla dikkat çeken General Şadan, Yüzbaşı Lieutenant 
Biltmore tarafından demokrat Azerilerin yok edilmesinde ve 28 
Mordadolaylarındaki97 etkisinden dolayı görünmeyen bir yüze sahip olduğu ifade 
edilir. Biltmore’nin deyimiyleŞadan, bütün geçmişiyle ve düşünce dünyasıyla 
Amerikalıların güvenini kazanan bir insandır.  

Crosely’nin planlı bir cinayet sonrası öldürülmesinden sonra Biltmore ile 
birlikte sanıkların sorgulanmasında Şadan da bulunmuştur. Sorgulamada suçlarını 
itiraf etmeyen sanıklardan Hüseyin Tenzifi hariç hepsi öldürülür. Hüseyin ömür boyu 
hapse mahkûm edilir. Biltmore, İran’da olan bütün olaylar ve kişiler hakkındaki 
bilgileri düzenli bir şekilde ülkesine rapor eder. Bu raporlarda yer veremediği özel 
hayatıyla ilgili bilgileri -Şadan’ın karısıyla olan ilişkisini ve ondan olan çocuğu 
hakkındaki bilgileri- günlüğüne not eder.  

Bu olayların iç yüzü Biltmore’un 12 yıl sonra Vietnam’dayken bir hastanede 
delirdiği sırada gerçekleri söylemesiyle ortaya çıkacaktır. Şadan, gençken bir attan 
düştüğü için aldığı yara sonucunda çocuk sahibi olma özelliğini kaybetmiştir. 
Amerikalılara düşkünlüğü karısının bir Amerikalıyla (Biltmore) birlikteliğine aracı 
olup ondan bir çocuk sahibi olmasına neden olur.  

Ömür boyu hapse çarptırılan Hüseyin, Tahran’da hapisteyken bir taraftan 
yaşadığı kötü günleri unutmaya çalışır, diğer taraftan kendi geçmişiyle yüzleşmeye 
başlar. Bir nevi hapis hayatı Hüseyin’in kendi benini sorgulamaya başladığı bir 
dönemdir. Hüseyin’in iç âleminde başlattığı yeni bir hayat düşüncesi zamanla; fakirlik 
içerisinde geçen çocukluğunu, okul yıllarını ve diğer anılarını hatırlamasını 
sağlayacaktır. Hüseyin, hükümet tarafından çıkarılan bir aftan yararlanarak 18 yıl 
kaldığı hapishaneden kurtulur. Annesiyle birlikte Tebriz’e gider. Annesinin vefat 
etmesinden bir iki yıl sonra Tahran’a döner. Bu şehir onun hayatında farklı bir 
sayfanın açıldığı mekândır.  

Tahran’da, Tebriz’den tanıdığı Huşeng, Sudabe ve Mahi’yi görür. Neden hapse 
atıldığını öğrenebilmek için onları yakalamaya karar verir ama hiçbirini yakalayamaz. 
Sokakta tanıştığı bir çocuk aracılığıyla Tehmine adında Tebrizli bir kadını aramaya 
koyulur. Bu sırada Tahran’da bir ilkokul müdürü olan İbrahim Bey ile tanışmıştır. 
İbrahim beyin ısrarları sonucunda evine giderek ailesiyle (annesi Hacı Fatma) ve 
komşularıyla (Hacı Gülab, karısı Rukiye hanım) tanışır. Hüseyin’in hayatındaki 
tesadüfler hayat çizgisini tamamen değiştirecek bir yola doğru sürüklenmesine neden 
olacaktır.  

97 İran’da 19 Ağustos 1953’te CIA darbesi olarak tarihe geçen Ulusal Cephe’nin başbakanı olan Musaddık’ın 
iktidardan uzaklaştırıldığı ve Muhammed Rıza Şah’ın iktidarının pekiştiği önemli tarihî bir olaydır.  
Bkz. Ervand Abrahamian, Modern İran Tarihi, çev. Dilek Şendil, Türkiye İş Bankası Yay., 3. Baskı, İstanbul 2014, 
s.157-161 
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31 Ocak 1979 (11 Bahman 1357) tarihinde daha önce genelevde çalışan Rukiye 
hanım gazetede, annesinin yaşadığı mahallede yangın çıktığı haberini göstererek 
Hüseyin’den yardım ister. Rukiye hanımın annesi de genelevde çalışan birisidir. Daha 
sonra Hüseyin, Rukiye hanımın annesinincesedini bularak defnedilmesini sağlar. 

Tehmine’yi bulma sevdasından bir türlü vazgeçmeyen Hüseyin, bir cevaevinin 
önünde Huşeng tarafından vurulur ama ölmez. Birkaç gün sonra Rukiye hanımın 
yardımıyla Sudabe’nin evini bulur. Tehmine, Sudabe’nin kardeşi olduğu için onun 
izine buradan ulaşabileceğini düşünür. Hüseyin o evdeki mektuplar ve fotoğraflar 
aracılığıyla birçok şeyin sırrını anlamaya çalışır. Bu sırada Babek Pouraslan’dan bir 
mektup alan Hüseyin yine Tehmine’yi düşünmeye başlar.  

Devrim98sonucunda birçok kişi hayatını kaybeder. Hacı Gülap vurularak 
öldürülür, İbrahim bey öğrencilerinin bir bir öldürülmesine dayanamayarak üzüntüden 
hayatını kaybeder.  

Bu olaylar olurken Hüseyin, Babek Pouraslan’a ulaşır ve Tehmine’yi 
görebilmek için bir randevu ayarlar. Rukiye hanıma ise evlenme sözü vererek Tebriz’e 
gönderir. Hüseyin Tahran’da kendi evinde Tehmine’yi beklediği sırada hiç ummadığı 
birisiyle karşılaşır ve iki parçaya ayrılarak öldürülür.  

Bu cinayetten sonra Sudabe’nin sorgudaki ifadeleri ailedeki birçok belirsizliğin 
anlaşılmasını sağlar. General Şadan’ın eşi Mahi, hiçbir zaman hayatından memnun 
olmadığı için intihar etmiştir.  

Hüseyin’i öldürdükten sonra Tahran’da saklanmak maksadıyla bir arkadaşının 
evine giden Huşeng burada; Şadan’ı, Hüseyin’i nasıl öldürdüğünü, Amerika’ya nasıl 
kaçtığını ve casusluk yaptığını bir deftere yazar. Küçükken nasıl tecavüze uğradığını 
anlatması ise bir nevi cinayetlerinin temelindeki sebebin bilinçaltında hayatı boyunca 
var olduğunun ifadesi anlamındadır. Hüseyin’in öldürülmesi sonrası Tahran’a gelen 
Rukiye, Huşeng’in izini bularak ondan intikam almak ister. Huşeng’in dinlenmek 
maksadıyla girdiği saunanın kapısını kilitleyerek onun orada yanarak ölmesini sağlar.   

Daha sonra Tehmine, Babak Pouraslan’a yazdığı mektup aracılığıyla oğlunun 
Şada’nın katili olmadığını anlatır. Babak’a ulaşan bu mektup sonrası Tehmine evini 
tamir ederken ev yıkılarak enkaz altında kalır ve ölür.  

98 1 Şubat 1979 itibarı ile Ayetullah Humeyni’nin sürgünden İran’a dönüp Pehlevi hanedanlığının sona erdirildiği ve 
1977’den bu yana halkın iktidara karşı başlattığı aktif mücadelenin İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulması ile nihayete 
erdirildiği olaydır.  
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4. KİŞİ KADROSU VE KARAKTER ÖZELLİKLERİ  

Eserde kişi kadrosu yaratma kişilerden oluşur. Çalışmanın hedefi gereği 
değerlendirme figüratif kişilerden ziyade ana kişiler üzerinden yapılacaktır. Kişi 
kadrosunu Amerikalı ve İranlı karakterler biçiminde tasnif etmek mümkündür.  

Çavuş Davis  

Kurmacanın Amerikalı kişileri arasında yer alır. 33 yaşında olup askerlik 
yapmaktadır. Fiziksel özellikler bakımından kel, sarı benizli, mavi gözlü birisidir. 
Aşırı derece korkak bir kişi olsa da bu zafiyetini çevresindekilere hissettirmekten 
imtina eder. 17 yaşındaki Ermeni hizmetçini kandırarak onunla birlikte olur ama bu 
ilişki geçici de olsa onu kör eder. Bu durum yazar-anlatıcı tarafından şöyle anlatılır: 
“Davis’in 17 yaşındaki bir Ermeni kızı kandırıp onunla ilişkiye girdikten sonra bir 
süreliğine kör olduğunu zaten biliyoruz. İran’a geldikten sonra Davis hızla 
yaşlanmaya başlar. Dişlerini kaybeder, saçları dökülür. Geceleri uyuyamaz. Gün 
geçtikçe kilo alır ve geceleri zorla nefes alır. (s.30) 

Esere çok kısa bir süre için dahil olur. TercümanıBabak Pouraslan ile 
Tebriz’den Tahran’a giderken Sebelan bölgesinde bir kurt tarafından feci bir şekilde 
öldürülür.  

Yüzbaşı Crosely 

İran ordusuna eğitim vermek maksadıyla İran’a gönderilen Amerikalı bir 
askerdir. Yüzbaşı Crosely kurmaca içerisinde kendi vatandaşlarının dahi tahammül 
sınırlarını zorlayan, beni üst seviyede, çapkın, ağzı bozuk, hayata ve olaylara karşı 
umursamazlık içerisinde bulunan bir kişidir. Bütün bu olumsuz kişisel özelliklerine 
rağmen fiziksel bakımdan yakışıklıdır. Normal insanların aksine onun hobileri dahi 
yok etmek üzerine kuruludur. Kurbağa avlamak, insanları aşağılamak ve farklı 
kadınlarla yatmak dışında zevk aldığı ender olaylar arasındadır. Yeni bir ofise 
girdiğinde karısının ve çocuğunun fotoğraflarını mutlaka çalışma masasına koyar. 
Aşırı derecede alkol tüketmesi en büyük sorunlarından birisidir. Yine böyle bir 
durumdayken Tebriz’de bir kadına tecavüz etmesi sonucu, parmağı koparılacak ve 
tecavüze maruz kalacaktır. Crosely’nin hayatında İran bir dönüm noktasıdır. Buraya 
geldikten sonra aksilikler ve hastalıklar peşini bırakmaz.  

Albay Cezayeri’ye herkes önünde defalarca hakaret etmesi ve diğer İranlıları da 
aşağılaması sonrası Yüzbaşı Crosely bir plan sonucunda öldürülür. 

Yüzbaşı Lieutenant Biltmore 

Fiziksel bakımdan oldukça yakışıklı, insani ilişkiler açısından da 
çevresindekilere kötü davranmayan, ölçülü hareketler içerisinde olan birisidir. 
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İran’nda görev yapmak üzere gönderilen Amerikalı askerler arasındadır ama onlardan 
birçok yönden ayrılır. Diğer Amerikalılara nazaran İran’a gelmeden önce İran 
kültürünü ve Farsçayı öğrenmesi görev bilincinde olduğunu gösteren bir özelliktir. Bu 
durumu bir Türk şehri olan Tebriz’e geldiğinde; “Niye geri zekâlılar Amerika’da bana 
Farsça öğreteceklerine Azerice öğretmediler?”diye hayıflanır. Görev bilincinde bir 
askerin özelliklerini taşıması kaleminin güçlü olması ve anılarını devamlı yazmasıyla 
kurmacada farklı bir Amerikalı profili ortaya çıkar. Yazdığı anılar arasında sadece 
Tebriz’de yaşadığı dönem kurmacada aktarılır. Tebriz’de kendini sadece işine verip 
kötü olaylara karışmaması ve sosyal yönünün zayıf olması sebebiyle silik bir kişiliktir 
demek mümkündür. İş yapma anlayışında şiddete kesinlikle müsahamaha göstermez. 
Sanki ötekinin penceresinden genelde İran’ı ve İranlıları özelde ise Tebriz’i tanıtmak, 
yaşananlara şahit olma düşüncesiyle kurmacaya dâhil edilmiş bir kişi 
görünümündedir.  

Öteki bir karakter olarak Biltmore’un hayatındaki dönüm noktası çocuğu 
olmayan General Şadan’ın -silah zoruyla- karısıyla ilişkiye girmesidir. Her ne kadar 
bu kadından hoşlanmasade zorla istenileni yapar.  

Tebriz’de kaldığı son günlerde hareketlerindeki değişikliklerburadan biran önce 
kurtulma isteğinin somutlaşması olarak ortaya çıkar ve Vietnem’a savaşmaya gider. 
Ömrü boyunca Tebriz’de yaşadığı 10 aylık süre zarfında başından geçenleri 
unutamayacaktır. Yaşananları unutmak için uyuşturucu kullanmaya başlar. Biltmore 
Vietnamda’yken akli dengesini kaybeder ve ölmeden kısa bir süre önce  “Dün geceden 
beri hep çocuğumu merak ediyorum. Onu görmek, ondan haber almak istiyorum.” 
(s.265)sayıklamalarıyla hayata veda eder.  

Kurmacada yer alan diğer Amerikalı karakterler arasındaParker adında bir asker 
ve Tebriz’de yaşayan Amerikalı bir çift bulunmaktadır. Bu çiftin özelliği bir 
çocuklarının olmaması ve Tebrizli fakir bir ailenin dördüncü çocuğu olan sarışın, mavi 
gözlü bir çocuğu evlatlık edinmeleridir. Daha sonra bu aileye maddi yardımda 
bulunarak onların rahat bir hayat yaşamalarını sağlarlar. (s.250) 

Babak Pouraslan 

Çavuş Davis’in tercümanı olarak kurmacada yerini alır. Aslen Tebrizlidir. 
Fiziksel özellikler bakımından siyah saçlı, kahverengi gözlü, yüzü Türkmenlere 
benzeyen bir kişidir.   

Davis’le birlikte Tebriz’den Tahran’a giderken arabanın yolda bozulması 
sonucu yardım getirmek maksadıyla 15 dakikalığına oradan ayrıldıktan sonra Davis’e 
bir kurdun saldırması sonucu Davis ölür. Davis’in cesedini son vefa örneği olarak 
Tebriz’e götürür ve  işinden istifa ederek Sebelan’da yaşamaya başlar. Amacı gördüğü 
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bir rüyanın da etkisiyle Davis’i öldürdüğüne inanılan Sebelan kurduyla beraber 
yaşamaktır.  

General Şadan 

Tebrizli bir asker olan General Şadan fiziksel olarak zayıf, uzun boyludur. 
Kurmacada Azerbaycan’ın99 en güçlü ve en meşhur insanı olarak anlatılır. Ülkenin 
farklı yerlerinde hem halk hem de yönetim nezdinde kuvvetli ilişkilerinin olması iş 
bitiriciliğini ve tanınılırlığını gösterir. O bu özellikleriyle Azerbaycan’ın Şah’ı olarak 
adlandırılır.  

Komünizm tehlikesine karşı Amerikalıları bir kurtarıcı olarak görür. Onlarla 
veya tek başına kanunsuz birçok cinayet işler. Bu hayranlık bizzat Şadan tarafından 
Amerikalı asker Lieutenant Biltmore’ı tehdit ederek kendi karısıyla cinsel ilişkiye 
sokmasına kadar uzanır. Böylelikle çok sevdiği Amerikalılardan bir çocuk sahibi 
olabileceğini düşünür. Bunun yanında Azerbaycan’ın İran’dan ayrılmaması için de 
devletin yanında bulunarak ülke birliğini korumuştur. Bu haliyle İran’ın toprak 
bütünlüğünü hem Azerbaycanlılardan hem de Rusya’dan gelecek tehlikelere karşı 
savunur. Aslında bu durum ondaki vatan sevgisi olarak değil kendi çıkarlarını 
korumak olarak adlandırılabilir. Zira özel hayatındaki ensest ilişkiler ve güç hırsı 
böyle bir hayatı yaşamasına sebep olur.  

General Şadan gençken attan düştüğü için çocuk sahibi olamamaktadır. Belki de 
bu kaza onun hayat hikâyesini özetler mahiyettedir. Kurmacada kendi karısına 
(Sudabe Şadan) el sürmekten ziyade bütün ilişkileri üremenin sembolü olarak gördüğü 
erkeklere tecavüz etmesinde görülür. Özellikle bu hırs erkek çalışanlarında ortaya 
çıkar. Karısının erkek kardeşine (Huşang) sokak ortasında tecavüz etmesi ise karısıyla 
yaşayamadığı benliğinde büyük bir özlem ve hırs haline gelen cinsel isteklerin 
karısının kardeşiyle yaşaması olarak belirir. Karısının kız kardeşinin sevgilisine 
tecavüz edememesi sonucu onu öldürmesi Şadan karakterinin cinsellik-canilik-intikam 
üçgeninden ibaret olduğunu göstermektedir. 

Karısının her zaman bir adım gerisinde yürümesi ona karşı bir isteksizlik olarak 
yorumlanmakla birlikte onun yanında mutlu olmadığını da imler. Durum ne olursa 
olsun arkadan yürümesi karakterindeki hâkimiyet ve kontrol mekanizmasının ikili 
ilişkilere yansıması olarak okunabilir. Karısına, gençliğinde ilişkisinin olduğu Tebrizli 
Ermeni bir fahişenin ismiyle hitap etmesi kendini tatmin ettiği günlere özlemi 
olabileceği gibi karısını bir fahişenin olumsuz kimlik özellikleriyle aynı değerlendirme 
anlayışı olarak da algılanabilir. 

99İran eyaletlere dayalı siyasi bir yönetim anlayışına sahiptir. Romanda geçen “Azerbaycan” ifadesi İran’ın 
Kuzeybatısı’nın bir bölümünü teşkil eden Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan gibi eyaletleri karşılamaktadır.  

834 

                                                            



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Şadan, hizmetçilerini öldürmek maksatlı onların peşine düşen, Tebriz’li 
sanatçıları evine davet ederek onlara üstünlüğünü kabul ettirmek için silah çeken, tek 
kelimeyle sadist bir kişi olarak nitelendirilebilecek özelliklere sahiptir. Onun bu 
olumsuz özellikleri Amerikalıların da ondan vazgeçecek konuma gelmesine neden 
olur. Hayata büyük bir öfkeyle bakan Şadan, Biltmore’den olan çocukta hak iddia edip 
“çocuğumuz” ifadesini sık sık kullanır. Onun çocuğa olan özlemini gideren Biltmore’a 
büyük bir muhabbetle bağlanmasını sağlar.  

General Şadan olumsuz karakter özellikleri bakımından Yüzbaşı Crosely’nin 
İranlı karşılığıdır. Şiraz’da bir çalışanının peşindeyken feci bir şekilde öldürülür.  

Albay Cezayeri 

Tebrizli bir asker olan Albay Cezayeri fiziksel olarak çekik siyah gözlere sahip 
daha çok Türkmenlere benzeyen birisidir. Gözleri o kadar küçük betimlenir ki sanki 
hiçbir şeyi göremez. Giyim kuşama dikkat etmeyen, tıraş olmaktan hoşlanmayan salaş 
bir hali vardır. Eski kıyafetlerle dolaşmayı kendine dert etmeyecek kadar kendini ve 
çevresini umursamaz bir karaktere sahiptir. Afyon bağımlısı olmasının da etkisiyle 
iyice toplumdan soyutlanır. Normalde dindar bir kişiliğe sahip olan Cezayeri’ni hayata 
bağlayan kedisi ve kuşlarıdır. Bu yalnızlıkta ona Hafız’ın şiir kitabı da yoldaşlık eder. 
Önemli kararlar almadan önce mutlaka Hafız Falı’na100 bakar. Mesleki olarak 
profesyonel şekilde silah kullandığını ifade etmek gerekir.  

Albay Cezayeri’nin hayatı gel gitlerle doludur. Kararsız bir karakter özelliğine 
sahip olması çoğu zaman ikilemler içerisinden çıkmasına engel olur. Gençken 
annesiyle beraber Tebriz’de kız istemeye giderler, tam eve girecekken kapıda 
komşunun kızını görür ve onunla evlenmeye karar verir. “İran’ın en güzel kızı.” olarak 
adlandırılan Mahi ile evlenir. Mahi’nin Cezayeri’yi; “16 yaşındaki Azeri bir kızın âşık 
olacağı tipti.”diye nitelendirmesi fiziksel açıdan olumlandığını göstermektedir. 

Evliliklerinin ilk yılları çok güzel geçmesine rağmen Cezayeri’nin afyon 
bağımlılığı, karısının gözünün yükseklerde olması gibi sebeplerle araları açılır. Daha 
sonra karısı Erdebil’in en zengin adamlarından biriyle kaçarak Cezayeri’ye ihanet 
etmiştir.  

Diğer roman kişilerinin hayatlarında var olan dönüm noktası özelliği 
Cezayeri’de de eşinin ihaneti olarak gerçekleşir. Bu olaydan sonra iyice afyona 
kendini verir ve kendi halinde bir hayat yaşamaya başlar.  

100İran edebiyatının ünlü şairleri arasında yer alan Hafız-ı Şirazi 14. yüzyılda yaşamıştır. Hafız Divanı’nın gelişigüzel 
açılarak gelen şiiri yorumlamak üzerine kurulu bir “şiir falı”dır. Hafız Falı’na bakma geleneği İran’da özel günlerde, 
kafelerde  insanlar tarafından yaşatılan bir gelenek olmakla birlikte sokaklarda satıcılar tarafından -kâğıtlara basılı bir 
şekilde- ticari bir meta olarak da varlığını sürdürmektedir.  
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Cezayeri, görevini yapmaya çalışan, eşine sadık, en azından hayatının belli bir 
döneminde toplum çıkarlarını düşünen bir insandır. Crosely’ye karşı kişisel saygısızlık 
yapmamakla birlikte öldürülmesine göz yumması, sonu ölümüyle bitecek 
ikilemlerinden biridir. Onu diğer İranlı karakterlerden ayıran en önemli özellik bir 
Amerikan düşmanı olmasıdır. Bu düşüncesi Crosely tarafından defalarca hakarete 
maruz kalmasına rağmen ona saygıda bir kusur etmesine engel olmamıştır. 
Crosely’nin tahammülü zorlayan davranışları onun öldürülmesiyle sonuçlanacaktır. 
Cezayeri bu planlı cinayeti bildiği halde engellemek için hiçbir şey yapmaz. Cinayet 
sonrası yapılan sorgu idamıyla sonuçlansa da arkadaşlarının hiçbirini ele vermez. Bu 
düşünceyi sadece arkadaşlarının iyiliği olarak değil, halkına yapılmış bir iyilik olarak 
düşünür. 

Mahi 

Fiziksel olarak güzelliğiyle dillere destan olan Mahi, Sudabe tarafından kocası 
Albay Cezareri’ye ihanete zorlanan bir kişidir. Başka kadınlarda gördüğü yüzük, kolye 
gibi mücevherlere olan tutkusu, kocasının ona arzu ettiği hayatı veremediği 
düşüncesine kapılmasına neden olur. Bu durumu kocasına büyük bir nefretle söyleyip 
Erdebil’in zengin adamlarından biriyle kaçar. Bunun yanında Erdebil, Tebriz gibi 
şehirlerin itibarlı, zengin insanlarıyla da ilişkiye girer. Bunlar arasında Şah’ın da 
olması (Şah Muhammed Rıza) ilgi çekicidir. Şah’la yaşadığı beraberlikten sonra cinsel 
yollarla bulaşan bir hastalığa yakalanır. En son beraber olduğu yaşlı bir kabadayıyla 
Londra’ya kaçar. Bir gün yatakta bu kişiyi ölü görür. Akli dengesini kaybetmesi 
sonucu intihar eder. Mahi hayatının son günlerinde Albay Cezayeri’ye yaptıklarından 
dolayı pişmanlık duyar. Çok bilgili ve görgülü bir kadın olmamasına rağmen cazibesi 
sonucu birçok erkeği etkilemiştir. Mahi, kurmacada İranlı karakterler arasında olumlu 
bir konumda bulunan General Cezayeri’ye yaptıklarından ve namus yoksunu, hırs 
düşkünü gibi özelliklerinden dolayı olumsuzlanan bir kişidir.  

Sudabe Şadan  

“Tebriz’in en güzel kadını.” olarak ün salan Sudabe uzun boylu, uzun saçlı, 
bakımlı bir bayandır. General Şadan’ın eşidir. Eşinin kendisine kayıtsızlığı ve 
eğlenceye meyilli bir karakter özelliğinin bulunması sonucu hayatını tamamen zevk ve 
sefa içerisinde geçirir. Bu hayat tarzı eşinin ensest ilişkilerinden, kardeşlerinin ve 
arkadaşlarının olumsuz işlerinden haberdar olmasını dahi engelleyecek düzeydedir. 
Devrim sonrası ülkeden kaçarken yakalanarak idam edilir.  

Huşang Şocayi 

Tebrizli olup Sudabe Şadan’ın erkek kardeşidir. Huşang’ın hayatındaki dönüm 
noktası ise General Şadan tarafıdan 15 yaşındayken tecavüze uğramasıdır. Bu olay 
hayatı boyunca ondan alacağı intikam duygusuyla yaşamasına neden olur. Şadan’ın 
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emriyle SAVAK’a101 girerek orada çalışmaya başlar. Daha sonra Yüzbaşı Lieutenant 
Biltmore yardımıyla Amerika’ya kaçar ve onların adına casusluk yapmaya başlar. 
Huşang’a Amerikan casusu damgasını vurduran temel etken Amerika hayranı 
Şadan’ın ona tecavüz etmesinde aramak mümkündür. Zira Huşang, Şadan’dan intikam 
alabilmek için her türlü yolu denemeyi kafasına koymuş birisidir. Bu haliyle onun 
özgür iradesiyle Amerika lehine çalışmadığı söylenebilir. Amerika’nın emriyle 
Şadan’ı, Hüseyin Tenzifi’yi öldürse de kişisel hesapları Şadan cinayetinde ön 
plandadır. Firardayken dinlenmek maksatlı girdiği bir saunada Hüseyin Tenzifi’nin 
müstakbel eşi (Rukiye) tarafından yakılarak öldürülür.  

Tahmine Naseri  

Sudabe Şadan ve Huşang Şocayi’nin kız kardeşidir. Üniversitedeyken Naser 
adlı bir erkekten hoşlanır. General Şadan’ın bu kişiye tecavüz etmek istemesi ve bunda 
da başarılı olamaması sonucu general tarafından erkek arkadaşı öldürülür. Bu olay 
sonrası Tahmine, Şadan’a ve ailesine büyük bir kin beslemeye başlar. Hatta soyadını 
bile değiştirerek bu aileyle olan resmi aidiyetini kopartmaya çalışır.  Yüzbaşı 
Biltmore’un evlenme teklifini reddeder ve 3-4 yaşlarındaki çocuğu Nazer’i (Naser’in 
çocuğu) alarak Sebelan’a Babak Pouraslan’ın yanına gider. Tahmine çocuğuyla 
birlikte içindeki kin ve intikam duygularını da büyütür. Şadan’nı birkaç defa öldürmek 
istese de bunu başaramaz ama Şadan’ın Şiraz’da olduğunu öğrenince onun kaldığı 
otele giderek arkasından bıçaklar. Kardeşi Huşang de bu cinayete ortak olur ve 
Şadan’ın cesedini üç parçaya böler. Polisler geldiğinde cesedin başında Nazer’i 
görürler ve yapılan yargılama sonucunda 17-18 yaşlarındaki Nazer idam edilir.  

Hüseyin Tenzifi 

Aslen Tebrizli olan Hüseyin kurmacanın merkezî kişisidir. Aile yapısı, 
çocukluğu, eğitim hayatı ve yokluklar içerisinde var olma isteği İran’ın ortalama 
vatandaş profilini açıklar mahiyettedir. 

Yoksul bir ailenin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası hamamda 
çalışmasına rağmen çocuğunun okumasını isteyen aydın düşünceli bir yapıya sahiptir. 
Tanıdıklarının yardımıyla Hüseyin’i okutur. Hüseyin bir taraftan İngilizceyi çok iyi 
öğrenirken geleneksel eğitim sisteminden gelen anlayışla Kuran-ı Kerim’i de öğrenir. 
Bu haliyle mensubu olduğu kültürden kopmadan Batı medeniyetine doğru ilerler. 
Küçük yaşlardan beri öğrenme isteği onun hayatının sıradan insanların dışında gizemli 
bir hale gelmesini sağlar. İngilizce bilmesi sebebiyle 19 yaşındayken çevirmenlik 
yapması için zorlanır. İngilizce öğrenme isteğinin gün geçtikçe artması Amerikalılar 
tarafından da sevilmesini sağlar. Douglas adlı İngiliz Edebiyatı mezunu bir 

1011957-1979 yılları arasında Muhammed Rıza Şah döneminde faaliyet gösteren İran Millî İstihbarat ve Devlet 
Güvenlik Teşkilatı’nın kısaltılmış adıdır. 
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Amerikalının ona verdiği kitaplarla edebiyat dünyasına adım atar. Mütevazı, 
çevresindekilere saygılı, sır saklamasını bilen birisidir. Bu özellikleri çevresindekiler 
nezdinde saygınlığını artırır.  

Hüseyin’in hayatındaki dönüm noktası çevirmenliğini yaptığı Yüzbaşı 
Crosely’nin öldürülmesi olayıdır. Bu olayla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen 
ömür boyu hapse çarptırılır. Hükümetin çıkardığı bir af sonucu 18 yıl hapishanede 
kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşur. Hapisten sonra Tebriz’de annesiyle yaşamaya 
başlar. Onun vefatı üzere Tahran’a gelir. Tahran’da İbrahim adlı Azeri kökenli bir 
okul müdürüyle tanışır. Burada İbrahim’in evinde kalır ve kısa zamanda ilerleyen 
samimiyet Hüseyin’in herkes tarafından sevilmesini sağlar. Bir gün Tahmine’nin adını 
duyması onu geçmişe götürür ve hapise atılma nedenini öğrenebilmek için onun 
peşine düşer. Tahmine’ye yazdığı mektuplar sonucunda Babak ile tanışır ve ona 
başından geçenleri anlatır. Tahmine’nin kız kardeşi olan Sudabe’nin evini bularak 
oraya gizlice girer. Evde ele geçirdiği mektuplar ve fotoğraflar Hüseyin’in kafasında 
büyük yer edinen soru işaretlerinin cevabı konumundadır. Hayatının son gecesinde 
Tahmine’yi görmek için Tebriz’e gitmeyi planlarken hiçbir şeyi tam olarak ortaya 
çıkaramadan Huşang tarafından öldürülür. Merkezî kişinin gerçekleri öğrenemeden 
ölümü İran coğrafyasının birçok sırra sahip ama bunları ifşada ketum olan özelliğini 
işaret etmektedir.  

5. ROMANDAKI “ÖTEKİ” İMGESİNİN OLUŞUMU 

Batı edebiyatı ve felsefesindeki olumsuz Doğu algısı Anayurdumun Sırları 
romanında Doğu’dan Batı’ya bir aynanın tutulması olarak okunabilir. Yazar 
kurmacada hayat verdiği Amerikalı karakterler aracılığıyla Batı’nın kalıplaşmış 
tiplerine cevap verir. 

Kurmacada yerli kişiler Amerikalılara karşı kalıplaşmış tip gereği (stereotip) 
tarih boyunca oluşan ön yargılarla bakmazlar. Amerikalı karakterlerin kişisel hayatları, 
iş ahlakı, çevreye bakış açıları sonucunda İranlılar nezdinde öteki imgesi oluşur. 
Nihayetinde bu ülkeye görevli gelen Amerikalıların işlerinin dışında bir şeyi 
umursadıkları söylenemez. Onların İran’a gelerek görev yapmaları geri kalmış Doğu 
imgesinin güncellenmesi ve Doğu’nun Batı’ya olan muhtaçlığının somutlaşmasıdır. 
Onların algısı “Benden başkası ötekidir.” anlayışıyla ifade edilebilir. Bu ifadede dinî 
değerlerin yerini çıkar ve siyaset alır. Kurmacada Yüzbaşı Biltmore dışında aktif 
olarak yer alan diğer Amerikalı kişilerin dinî anlayışlarına yer verilmez. Amerikan 
rüyasının temelindeki para olgusu vatandaşlarının ilişkilerini dünyevi düzeyde temsil 
edilmesine neden olur. Bu temsilde devletin diğer devletlerle ilişkisini siyasi üstünlük 
ve kazanç belirler. Aslında Amerikalı bazı karakterlerin bakış açısında Batı’nın kültür 
kodlarında yer alan ve Oryantalizm düşüncesiyle sistematik hale gelen; “Geri kalmış, 
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kural tanımaz, yıkıcı, dinsiz Doğu”102 tanımlamalarını İran özelinde bulmak 
mümkündür. Oryantalizm düşüncesinin kökenine inildiğinde tarih boyunca -süreci 
ister Kavimler Göçü’yle ister Haçlı Seferleri’yle başlatın- Doğu’dan Batı’ya doğru 
askeri, siyasi ve dinî (İslam’la birlikte) bir tehdit algısının olduğu görülür. Batı’ya göre 
bugün bu tehdit İslami terör olarak kitlelerin bilinçaltına yerleştirilen ve Hıristiyan 
dünyasının İslamlaşmasını engelleyecek ve Batı’nın özelde İslam coğrafyası olmak 
üzere uygulayabileceği politikaların önünü açan “İslam korkusu” düşüncesidir. Bu 
bağlamda Oryantalizm’i Doğu’yu dinî ve siyasi açıdan engellemenin bilimsel yöntemi 
olarak değerlendirmek mümkündür. Tarihte Oryantalist düşüncenin de etkisiyle 
Doğu’dan gelecek saldırıları topyekün bir savaşla engellemek kabul görürken, 
günümüz Batı siyasi anlayışındaki tehdit algılamasında tehdit bölgesinde var olmak ve 
tehdidi bulunduğu yerde önlemek düşüncesi hâkimdir. Bunun yanı sıra dünya enerji 
yollarını denetim altında tutabilme, küresel hâkimiyeti pekiştirme gibi politikalar 
Afganistan Savaşı’nın ve Körfez Savaşları’nın temelindeki sebepler arasındadır. Aynı 
şekilde kurmacada Amerikalı askerlerin İran’a gelmesi komünizm düşüncesiyle Rus 
yayılmacılığını engellemeye yönelik bir hamleyken, İran’ı da kontrol edebilmeyi 
amaçlar. Yazar-anlatıcı bu durumu; “Gerçi Amerikalılar İran’ı işgal etmemişler ama 
onlar sadece diğer ülkeleri işgal altında tutmanın düşüncesiyle yaşabilirler.” (s.61) 
diyerek Amerika’nın hükümranlık anlayışını özetler. Yazar, Amerika’nın emperyalist 
tavrını Amerikalı kişiler üzerinden her fırsatta dile getirir. Yüzbaşı Crosely çevirmen 
Hüseyin’e; “Sen niye İngiltere’nin sözlüğünü kullanıyorsun, sana Amerikan 
emperyalizminin sözlüğü lazım.” (s.69) der. Hüseyin’in İngilizce öğrenmek için 
kullandığı İngilizce sözlük yerine Amerikan emperyalizminin dil aracılığıyla 
hedeflerine ilerlediği imlenirken herkesin bu emperyal düşünceye destek vermesi 
sanki görevmiş intibasını da ortaya çıkarmaktadır. İşte Anayurdumun Sırları 
romanındaki Amerikalı karakterler kadim Oryantalist düşünceyle donatılmış modern 
haçlılardır. Eserde dil konusunda Albay Cezayeri’nin İngilizceyi cellatların diline 
benzetmesi ilginçtir. Dilin ses özelliklerinden yola çıkarak “r”leri sert, “s”leri acımasız 
ve “d”leri kurşun sesi olarak algıladığını söyler. Ayrıca İngilizceyi insanların 
konuşamayacağı düzeyde değerlendirerek ahlaksızların dili olarak görür. (s.68) Bu 
durum İranlı bir karakterin Amerikalı kimliğini ifadede önemli bir yeri olan dil 
unsurunu temele alarak dili reddetmekte, dolayısıyla kültürün ana unsurunu yok 
saymaktadır. Dil ve kültür bağlamında inkârın varlığı Amerikalıların bir halk olarak da 
benimsenmediğinin göstergesidir.  

Çavuş Davis, çevirmeni Babek ile yolda kaldığında içerisinde bulunduğu ruh 
halini şöyle dile getirir: “İşte tam bu zamanlar gerçekten Amerika’dan uzak olduğumu 

102Bu konuda Onur Bilge Kulan’nın özelde Türk imgesini ele aldığı; “Batı Edebiyatında Oryantalizm 1-2, Türkiye İş 
Bankası Yay., İstanbul 2011” adlı yetkin çalışmasına bakılabilir. 
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hissediyorum. Daha önce Kore’de yaralıyken böyle bir şey hissetmiştim. Şimdi de 
burada aynı şeyleri hissediyorum.” (s.25) Yalnızlık içerisinde olduğunu ve kendini 
sadece Amerika’ya ait olarak hisseden Davis, “Asya’da bir insanın eline silah verirsen 
ilk Amerikalıları vurur.” (s.25) diyerek sadece İran’da değil bütün Asya’da insanların 
Amerikalılara karşı bakış açısını özetler.  

Davis’in düşüncesine göre “Bir Amerikalının adım attığı her yer Amerika’dır.” 
(s.26) Bu cümleyle dünyanın her yerinde Amerikalıların olduğu ve Amerika’nın 
çıkarları doğrultusunda bir düzenin bulunduğu hükümran bir anlayışla ifade edilir. 
Amerikalı karakterlerin cesaret-korkaklık arasında değişen ikircikli yapıları 
kurmacada yer bulur. Davis’in çaresizlik içerisinde Sebelan civarında bozulan arabada 
söylediği yukarıdaki cümleye çevirmeni Babak şöyle cevap verir: “O zaman neden 
kahveye gitmiyorsun? Adımını atarsan orası da Amerika olabilir.” (s.26) 

Yapıttaki Amerikalı karakterler içinde olumsuzluk olarak en uç noktada 
bulunan Crosely, Amerika’nın kendi vatandaşı üzerinden ne kadar kötüleşebileceğinin 
yaratma bir karakter ile ifadesi anlamındadır. Yazar, devletin ötekileştirilmesinde o 
devleti temsil eden vatandaşını aracı eder. Rusya’dan gelebilecek askeri tehditlere ve 
bu ülkenin Asya, Ortadoğu eksenli büyüme stratejisine önlem olarak İran ordusunu 
eğitmek ve kontrol altında tutmak maksadıyla İran’a gönderilen Amerikalı askerlerin 
şahsında hükümran, kural tanımaz tavrı Amerikayı imlerken, Crosely nezdinde ise bu 
ülkenin içyapısındaki karmaşa ortaya konulur. Crosely’nin bütün kadınlara göz koyan 
ve onlarla beraber olma özelliği, bütün ülkeleri yönetme isteği ve kararlılığı olan 
Amerikan anlayışıyla paraleldir. Elbette böyle bir siyasi anlayışın bulunduğu ülkede 
kimi zaman işler yolundan çıkarak istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Burada 
gösterilecek kararsızlık sorunların içinden çıkılamayacak konuma gelmesine neden 
olarak devleti bir zafiyet içerisine de sürükleyebilir. Crosely’nin başına gelen onca 
olumsuzluğa (parmağının kesilmesi, tecavüze uğraması) rağmen bu olaylardan ders 
çıkarmak yerine serkeşçe bir hayatta ısrar etmesi sebebiyle okuyucu sonu ölümle 
bitecek bir serüvenle karşı karşıya kalır. 

Yapıtta, Amerikalıların ötekileştirilmesinde İranlıların düşüncelerinden ziyade 
kendilerinin yanlış, umursamaz davranışlarının etkisinin olduğu görülür. Amerikalı 
askerlerin Tebriz’de serkeş bir hayat yaşamaları yerel halk nezdinde itibarlarının 
alçalmasına neden olmuştur. Bundan dolayıdırki üst mercideki Amerikalı yetkililer 
askerlere; “Geceleri hiçbir kahveye gitme(melerini), yolda hiçkimseyi araba(larına) 
bindirme(meleri)” (s.14) talimatını verirler. İran’dan çalışan Amerikalıların yerel 
halka özellikle kadınlara dikkat etmeleri istenir. Tebrizlilerin aşırı dindar olduklarının 
akıldan çıkarılmaması gerektiği öğütlenir. (s.35)Bu tür emirlerin temelinde yine 
askerlerin yanlış davranışları vardır. Davis; “Hayatımda bir daha arabayla Tahran’a 
gitmeyeceğim. Geçen gün Karter arabasıyla Tahran’a giderken üç çocuğa çarpar ve 
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onları öldürür. Çocukların ailesine para vererek susturur ama Karter geri zekâlısı 
böyle bir şey yapmasaydı biz şu an kahvedeydik.” (s.22) diyerek kendi ağzından 
durumlarını ifade eder. Bu bağlamda Hüseyin kişisi örnek oluşturmaktadır. Hüseyin 
diğer kişilere eşit mesafede, kendi hayatını yaşamak isteyen, Amerikalılarla 
çevirmenliğin dışında bir irtibatı olmayan birisidir. Yazar, karakteri bakımından 
sıradan bir İran vatandaşı olan Hüseyin’i, hayatını berbat eden bir Amerikalının 
öldürülmesiyle kesiştirerek doğru, günahsız, kendi halinde İranlıların da mağdur 
olduğunu imler. Bu haliyle Amerikalılar düzeni bozan, insanların hayatına müdahil 
olan ötekilerdir. Amerikalının olduğu yerde var olan düzenin onlar lehine çevrileceği 
ve hiçbir şekilde halk düzeninin tesis edilemeyeceği anlayışı imlenir. Yine de Hüseyin 
kişisinin olumsuzluklar yaşasa da Amerikalıları yerden yere vuran bir anlayışla değil, 
mantık dâhilinde değerlendirmeye tabi tuttuğu görülür. Bu durum Hüseyin’in 
kurmacanın denge merkezinde olduğunu göstermektedir. Hüseyin’in Amerikalılar 
hakkındaki düşüncelerini şu ifadede görmek mümkündür: “Ben hiçbir zaman 
Amerikalılarla çalışırken onlara karşı değildim ve bu nedenle girmedim hapse. Ama 
Crosely’den nefret ediyorum elbette. Bunun Amerika ve İran’da yaşayan 
Amerikalılarla hiçbir ilgisi yoktu. Halbuki ben onların arasında iyi ve Douglas gibi 
bana birçok konuda yardımcı olan harika Amerikalılar da tanıyorum.” (s.541)  

Sadist bir kişilik olan Çavuş Davis, sırf eğlence maksatlı yaşlı ve fakir bir 
köylünün tek varlığı olan eşeğini çok ucuz bir fiyata zorla satın alıp herkesin gözü 
önünde eşeğe bomba takıp patlatır. (s.19) Amerikalı askerlerin İran’da adaleti ve 
düzeni hesaba katmadan kendi ülkelerinde asla yapamayacakları tavırları sergilemeleri 
İran devleti nezdinde onları engelleyecek bir anlayışın olmadığını gösterir. Bu haliyle 
yazar, öteki üzerinden halkın sosyal dokusunun ve düzeninin bozulmasına göz yuman 
İran devletine de bir eleştiri getirir. Yazar, öteki kavramını daha da genişleterek İran 
halkının karşısında tarihî düşman olarak bulunan Amerika devleti ve bunlardan diğer 
düşman Rusya’ya karşı medet uman mevcut İran rejimini koyar.  

Amerikalıların toplumun tepkisini çeken olumsuz davranışları İranlıların 
düşüncesini anlatması bakımından şöyle ifade edilir: “Daha önce ölümle karşılaşan 
insan katilinin kim olduğunu çok iyi bilir. Korelilerin gözündeki pırıltı ve köylü 
İranlıların gözündeki öfke bana darağacını hatırlatır.” (s.25) İfadede İran’ı 
değerlendirirken köylü ve şehirli ayrımlarına gidilmesi kurmacada geniş bir yere sahip 
mekân olan Tebriz’in ve Tebrizlilerin olumsuz değerlendirildiğini gösterir. 

Yazar-anlatıcı öteki imgesinin ifadesinde roman kişileriyle birlikte bazen 
kendisi devreye girerek açıklayıcı mahiyette düşüncelerini söyler. Okuyucu bu sebeple 
İranlı karakterlerin değerlendirmelerinin yanı sıra direkt yazar-anlatıcıyla da muhatap 
olur. Amerikalı kişilerin iç dünyaları ve dışarıya bakışları şu şekilde anlatılır: 
“Sonuçta, birçok yaşanmışlıkla eskiyen kadim ve uzak bir şehre bir yıllığına 
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gönderilen yabancılar burada bir şekilde yalnızlıklarını gidermek zorundalar. Eşleri 
ve çocukları hakkında başka şehirlerden gelen kadınlarla rahatça konuşabilirler. Bu 
kadınların çoğunun Farsçaları ve İngilizceleri Türkçelerinden daha iyidir ama en az 
bu topraklara Amerikalılar kadar yabancı sayılırlar. Onlara göre Tebriz’de Türkçe 
yabancı bir dil değil hatta dil bile değildi. Bu yüzden iki yabancı kendilerine daha 
yabancı olan bir şehirde tanıdık sayılırlar ve birbirlerinin hayatını kolaylaştırırlar.” 
(s.52-53) Roman kişilerinden Karterise düşüncelerini İran ve Kore’yi karşılaştırarak 
anlatır: “İnsan neden bu Allah’ın belası şehirde Allah’ın belası bir arkadaş ya da bir 
kadın bulamıyor? Herhangi bir uğraş da yok. Buralar Kore’den de beter. En azından 
orada savaş vardı, burada savaş da yok.” (s.96)Amerikalı bir asker gözünde İran, 
Kore’den daha kötü şartlara sahip, insana savaşı dahi özletecek özelliklere sahip bir 
ülkedir. 

Amerikalı karakterlerin dinî bir aidiyet duygularının bulunmaması kimlik 
oluşumunda bu kavramdan yoksun sadece dünyevi halleriyle değerlendirilebilecek bir 
kişilik tesisini sağlar. Burada dikkat çekici bir husus mensubu oldukları devletin 
çıkarları söz konusu olunca siyasi dindarlık veya dincilik diyebileceğimiz dini, siyasi 
başarı için aracı kılma düşüncesinin rahatlıkla hem propaganda hem de uygulama 
doğrultusunda tatbik edilmesidir. Bu durum her ne kadar karakterleri -kurmacaya 
göre- ahlaki bir çöküntü içerisinde olsa da varlık sebepleri olan görevlerini ifada 
tavizsiz bir anlayışı karşımıza çıkarır. Bu hususta İran’a geldikten sonra birçok sorunla 
karşılaşan ve burada hayatını kaybeden Yüzbaşı Crosely’nin söylemi şu şekildedir: 
“Ben maaşımı İran devletinden alıyorum. Yaptığım bütün işlerin masrafını da bu 
devlet karşılıyor. Buna karşılık biz sizi Ruslardan koruyoruz. Korumuyoruz bile, size 
kendinizi nasıl koruyacağınızı öğretiyoruz. Siz de kendinizi koruyunca Avrupa 
medeniyetini korumuş oluyorsunuz. Ruslar komünistler ama biz Allah’a inanıyoruz.” 
(s.79) (vurgu SY) 

İfadede bir öteki olarak kurmacanın merkezinde bulunan Amerikalıların İran’da 
varlıklarını meşrulaştırmak ve İranlıların desteğini alabilmek için kendilerine dinsiz 
bir öteki ve İran’ın geleceği için tehdit olan Rusları ön plana çıkarmaları dikkat 
çekicidir. Tebrizlilerin dindar olmaları bu ifadelerde önemli bir yere sahip olsa da 
Amerikan bilinçaltının sadece kendilerini düşünen bir yapıdan ziyade Batı kavramı 
içerisinde önemli bir yere sahip Avrupa medeniyeti ibaresinin kullanılması klasik 
Oryantalist düşüncenin bölünemez bir Batı algısına sahip olduğunun göstergesidir. 

Crosely’nin tecavüze uğradıktan sonra sarf ettiği cümleler ötekinin de zaman 
zaman umutsuzluğa kapılabileceği ve her ne olursa olsun savunduğu değerlere sahip 
çıkma anlayışında zafiyetlerin oluşabileceğini gösterir. Bu zafiyet bazen isyana bile 
dönüşür: “Siz bu şehrin insanları hepiniz manyak, hepiniz delisiniz. Aptallar gibi hep 
bize bakıp duruyorsunuz. Ben niye geldim bu kahrolası şehre! Bize ne? Amerika’nın 
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bütün dünyayı koruyacağını kim söyledi? Biz niye tasımızı tarağımızı toplayıp evimize 
gitmiyoruz?” (s.97) Crosely’nin arka arkaya sıraladığı sorular İran’daki varlık sebebini 
anlamaya yönelik gibi gözükse de; “Bize ne? Amerika’nın bütün dünyayı koruyacağını 
kim söyledi?” ifadesi bütün olumsuzluklara rağmen kaybeden bir Amerikalı olsa da 
mağrur Amerika’nın her daim kazanacağını imleyen ve devletin dünya geneli 
yürüttüğü faaliyetlerin gönüllü bir koruyuculuk güdüsüyle gerçekleştiğini açıklayan 
konumdadır.  

Bir nevi “ötekinin vicdanı” olarak kurmacada yer edinen Biltmore da İran’da 
geçirdiği zamanı şu cümlelerle olumsuzlar: “Dün sabah Tebriz’den Tahran’a geldim 
ve yarın Amerika’ya döneceğim. Görevim bu Allah’ın belası ülkede bitti. Ne pahasına 
olursa olsun bir daha asla buraya dönmeyeceğim. Geçen on ayı unutmak için elimden 
gelen her şeyi yapacağım. Bu on ay beni yaşlandırdı. Hayatımın ilk 34 yılı kadar 
büyük acılar çektim. Bütün yaşadıklarım nefretle dolu. Hiçbir zaman eskisi gibi 
olamayacağım. Sağlıklı kalmak için bir yol var, unutmak.  Tebriz’de yapmak zorunda 
kaldığım bütün pis işler ruhumu kirletti. Hayatımda bir daha bir Tebrizliyle 
karşılaşmak istemiyorum. Diğer Amerikalıların işlediği cinayetler ruhuma işkence 
çektiriyor.” (s.265) 

Yazar-anlatıcı, Amerikan düzeninin ilelebebet olmadığını Amerikalı 
karakterlerin kişisel düşünceleriyle ifade etse de bazen kendisi devreye girerek olayları 
yorumlar. Bu yorumda da görüleceği üzere düzenin yıkılabileceği imlenir. Karakter 
olarak zıtlıkları benliğinde barındıran ve Amerika düzeninin bir özeti gibi kurgulanan 
Crosely’nin başından geçen tecavüz olayı şöyle anlatılır: “Crosely, İran’a adımını 
Amerikalı bir Tanrı olarak atmıştı ama şimdi iki farklı fotoğraf: Birisinde topraktan 
yaratılmış insanlara gösteriş yapan, diğeri ise o insanlar tarafından tecavüze uğramış 
olan Tanrılar onun düşüncesinde savaşmaya kalkmıştı. Dört kişi yabancı bir şehrin 
karanlığından çıkıp bu Tanrı’nın kırılgan olduğunu ispat etmişti.” (s.99)Bu bağlamda 
yazar-anlatıcı, İranlılık kimliğine Farzam (Mafia’nın Babası) kişisi aracılığıyla şu 
şekilde atıfta bulunur: “İran halkı gerçekleri tam olarak öğrenip kendi çıkarları 
doğrultusunda hareket etmeye başladığında Doğu’nun ve Batı’nın işi biter.” (s.1191) 
Halkın bilinçlenmesi İran’ı sadece Batı nezdinde bir zafere kavuşturmayacak, tarihten 
bu yana Doğulu devletlerle girdikleri mücadelelerin İran lehine sonuçlanacağı ve 
İran’ın dünya devletleri arasında hak ettiği konuma yükseltecektir. Yazar bu 
düşünceyle ötekileştirme sürecinde okuyucuya siyasi hedefi göstermekte ve birliğin 
önemini vurgulamaktadır.  

General Şadan örneğinde görüleceği üzere Amerikalılarla işbirliği içerisinde 
olan bazı İranlılar ötekileştirilen Amerikalı bağlamında dinî aidiyetlerinin olmaması ve 
bir kimlik sorunuyla karşı karşıya olduklarını gösteriyor. Yazar İranlı kişileri bu 
beyanda işbirlikçi hain olarak okuyucunun hafızasına kazır. Bu kişilerin sonu da 
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Amerikalılar gibi hazin olur. Kurmacada işbirlikçi İranlılar, Amerikalar gibi 
olumsuzlanırlar. 

Yerel halk tarafından sadece yabancıları öldürdüğüne inanılan “kurt” Amerikalı 
Davis’i öldürmekle his düzeyinde yabancıların ülkeye vereceği zararı imler. Bu olayla 
Amerikalılar hayvanlar tarafından dahi ötekileştirilen, istenilmeyen kişilerdir. Yazar 
bir hayvan karakter üzerinde de ötekileştirdiği Amerikalıların gerçek yüzlerini 
görmeleri için İranlılara mesaj verir. Kurmacada Albay Cezayeri, Amerikalılara karşı 
düşüncelerini en açık ifade eden İranlıkişidir. Halk arasında bir efsane haline gelen 
“kurt” olayını halkın bilinçaltındaki duygularını ortaya çıkaracak şekilde: “Sebelan 
Kurdu’nun öyküsünün nereden geldiğine bakmak istersek Amerikalıları asıl öldürmek 
isteyenlerin kendi halkımız olduğunu anlarız. Ama ne yazık ki onlar bu işi 
beceremeyince hayali bir kurdun öyküsünü uydurarak, o hayale sığınıyorlar.” (s.286) 
cümleleriyle dile getirir. 

SONUÇ 

Anayurdumun Sırları yapıtında “(etnik) kalıplaşmış tip” olarak farklı bir 
biçimde Amerikalı imgesinin oluşturulduğu görülür. “Kalıplaşmış tip (stereotip) 
yabancılar veya bir halk tabakası hakkında önceden edindiğimiz bir fikirdir. Başkasını 
yargılamak için beynimize yerleşmiş, hiç değişmeden kalan bir düşünce ...” (Kol 2006: 
II/84) olsa da yazar, okuyucunun zihninde bu tipi yansıtmak için kurguyu aracı olarak 
kullanır. İranlı karakterlere göre Amerikalı imgesi daha önce belleklerinde yer edinen 
imgelere göre oluşturulmaz. Kurgu düzeni kalıplaşmış tipin olaylar içerisinde 
oluşmasını sağlar. İranlı karakterler ötekileştirdikleri Amerikalıları ırkçılık103 
bağlamında değil, bizzat tanık oldukları, etkilendikleri olumsuz olaylar sonucuna göre 
değerlendirirler. Yazar, okuyucuya göstermek istediği Amerikalıyı deneyimler 
sonucunda oluşturur. Bazen yazar-anlatıcının kurmacaya açıklama yaparak girmesi 
ötekileştirilen Amerikalı imgesinin pekişmesine yardımcı olur. 

Anayurdumun Sırları adlı yapıtta Amerikalı kişilerin ötekileştirilmesi tarihî 
düşüncelerden ziyade Amerikalıların davranışları ve bakış açıları ifade edilerek 
açıklanmıştır. Onlar; temiz yürekli, kendi hallerinde yaşayan İranlıların arasında 
girerek halka tüketilecek bir meta gibi bakmışlar rahatlarını ve düzenlerini 
bozmuşlardır. İranlılar arasından düşünce bakımından devşirdikleri insanlar işlerini 
kolaylaştırmıştır. Amerikalılık düşüncesi kendilerine ayrıcalık kazandıran bir 
konumda olup çevrelerine karşı yaptıkları her türlü saygısızlık, haksızlık, kötülük hatta 

103 Yapıtı değerlendirirken ırkçılığın olmadığı düşüncesi E. Balibar’ın ırkçılığın oluşumunu ifade ettiği; farklılık 
işaretleri (isim, derinin rengi, dinsel ibadet), toplumun kendini diğerlerinden koruması (etnik birlik, melezleşme 
istilasından korunma), hal ve hareketler (şiddet, diğerini aşağılama) gibi maddeler göz önünde bulundurularak 
söylenmiştir.  
Etienne Balibar ve Immanuel Wallerstein, Irk, Ulus, Sınıf Belirsiz Kimlikler, Metis Yay., çev. Nazlı Ökten, 5. Baskı, 
Kasım 2013, s.26-27 
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adam öldürme gibi olayları meşrulaştırır. Bu durumda kurmacada tarihî, psikolojik 
temelli nedenlere ötekileştirme sürecinde yer verilmediği söylenebilir. Amerikalı 
karakterler İranlılar nezdinde istilacı görülse de teknolojik gelişmişliklerini aracı 
ederek düşünceleriyle karşı tarafa hükmederler. İran halkının Amerikalılara bakış açısı 
devrim (1979) öncesinde ve sonrasında aynı olmasına rağmen devrim sonrası olumsuz 
düşünceler fiiliyata geçerek Amerikan Büyükelçiliğinin halk tarafından basılmasına 
kadar varacaktır.104 Bu durum halkın Amerikalılara olan öfkesinin zaman içerisinde 
birikerek toplumsal bir patlamaya hazır duruma geldiğinin göstergesidir. 

“İranlı kişiler” nezdinde vatana ihanet, cinsel sapkınlık, kadını bir zevk aracı 
olarak görme, millî ve manevi değerlere kayıtsızlık, ihtiras gibi kavramlar ön plana 
çıkar. “Amerikalı karakterler” ise İranlıların isteklerini yerine getirir gibi gözükürken 
kendi devletlerinin çıkarlarına hizmet eden, kendi benliklerindeki olumsuzlukları İran 
topraklarında yaşayarak onlara aktaran, Doğu’nun karmaşık siyasi ve toplumsal 
hayatına kişisel zafiyetleri ile ortak olan “öteki”lerdir. Amerikalılar kendi benlerinde 
mutsuz, geleceğe dair planları olmayan, andaki başarılardan ve güzelliklerden zevk 
alan kişilerdir. Devletleri tarafından görevlendirilen bu asker kökenli kişiler 
mesleklerinden de gelen bir anlayış gereği kendilerine verilen görevi yaparlar ama 
bazen İran’ı ve İranlıları küçük görme alışkanlıkları özel hayatlarında yaşadıkları 
olumsuzluklar aracılığıyla somutlaşır ve her fırsatta bulunduklara yere ve çalıştıkları 
insanlara nefretlerini kusarlar. Asker kökenli Amerikalı roman kişileri her ne pahasına 
olursa olsun kendilerine verilen görevi yerine getirebilmek için dinî ve ahlaki unsurları 
görmezden gelerek bunları çıkarları doğrultusunda kullanabilecek yapıya sahiptirler.  

Rıza Baraheni, Anayurdumun Sırları romanı ile “suskun Doğu”ya yapılan bütün 
haksızlıklar karşısında bu coğrafyanın önemli bir parçası olan İran’ın ve İranlıların 
susturulamayacağı düşüncesi özelde olmak üzere, Amerikalıların başını çektiği 
egemen güçlere karşı İran halkının farkındalığını artırmaya çalışan bir kurgu düzeni 
benimsemiştir. Ötekileştirme sürecinde “ötekiye (Amerikalı kişiler) karşı yazar ve 
düşünce dünyası” anlayışı çerçevesinde bir kurgu mantığı geliştirilmiştir. Bu seyirin 
nesnel bir çizgide olması yazarın olumlanan tarafları arasındadır. 
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ÖZET 

Gelişen teknolojiyle birlikte edebiyatın aktarım araçlarını incelemek önemini gün geçtikçe 
artırmaktadır. Edebiyatın kitaptan ekrana veya beyaz perdeye olan yolculuğunun popülerliğini 
arttırarak sürdürmesi edebiyat bilimi ile film kuramının birlikte hareket etmesini gerektiren 
disiplinler arası bir alanın doğmasına sebep olmuştur. Bu alanın kuramsal bir düzlemde hareket 
etmesi televizyon programları arasında ki rating savaşlarının bir yozlaşma çizgisinden 
uzaklaştırmıştır. Bu durum alanın estetiğin ilkesel kurallarına yakınlaşmasına ve kamusal 
değerler etrafında hareket edilmesine vesile olacaktır. Günümüzde çoğu edebiyat meraklısı dizi 
ve film sektörü için hazır kaynak niteliğinde olan edebiyat eserlerini orijinalinde okumuş 
olmalarına rağmen farklı bir medyaya uyarlanmış halini merakla takip etmek eğilimindedirler. 
Ayrıca izleyicilerin zihninde yazılı eserin imgesel çağrışımları yer almaktadır. Buna bağlı 
olarak ekran veya beyaz perdeye uyarlanan yapıtın orijinaline sadık olup olmaması bir tartışma 
konusudur. İzleyici genellikle orijinal halinden birçok sapmanın var olduğunu düşünmektedir. 
Bu çalışma ‘’Aşk-ı Memnu’’ , ‘’ Yaprak Dökümü’’ ve ‘’Çalı Kuşu’’ uyarlamalarından 
hareketle üniversite öğrencilerinin bu yapıtlara olan yaklaşımları bir alan araştırmasıyla 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu klasik eserlerdeki görsel unsurların televizyon dizilerine 
adaptasyonunda daha fazla izleyiciyi çekmek ve halka çekici kılmak için kullanıldığı 
gözlenmiştir. Toplum tarafından kabul gören ve toplum üzerinde büyük etkisi olan birçok 
edebiyat eserinin halkın sevdiği oyuncularla, farklı bir medya aracılığıyla, daha güncel ve 
görsel olarak izleyicinin karşısına çıkarılmasıyla çok daha geniş izleyici kitlesine hitap 
edebilmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler:Edebiyat, Medya, Medya Karşılaştırması, Uyarlama diziler 

RE-PRESENTATION OF POPULAR LITERARY WORKS IN MEDIA 

ABSTRACT 

Along with the developing technology, examining the literature transfer means have had 
increasing importance. The popularity of travelling of literature from book to screen or motion 
picture screen causeed the birth of interdisciplinary field for which it is necessary to work 
literature science and film theory together. Working of this field on the theoretical level 
removedthe rating battle among the television programs from the corruption line. This situation 
will cause the nearing of the field to the principal rules of esthetics and working via public 
values. Today, although many people have read these classics and have known the content of 
these literary works, still they tend to follow their Tv serial with great interest and curiosity.  
Also there are imaginative associations of written work in the minds of audiences. Therefore, 
whether the work is in accordance with its original version or not is the discussion subject. The 
audience generally thinks that there are lots of variations from the original version. This study 
aims how university students react to the adaptation of Turkish literary classics such as ‘’Aşk-ı 
Memnu’’ , ‘’ Yaprak Dökümü’’ and ‘’Çalı Kuşu’’ into TV serials relying on the survey 
method. It has been observed that visual elements in these literary classics are emphasized in 
their adaptation into the Tv Serials in order to attract more audience and to appeal to the taste 
of the public. When a lot of literary works, which are accepted by public and have a great 
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effect on the public, are presented with popular actors and actresses and using different media 
livingly and visually, it is possible to reach larger audiences. 

Keywords: Literature, Media, Media Comparison, Adaptation serials 

GİRİŞ 

Televizyon dizilerinin başarılı olma sebeplerinden biri güçlü bir senaryodur. 
Dizi oyuncuları ne kadar ünlü olursa olsun, başarılı olmayan bir senaryo, dizinin 
yayından kalkmasına sebep olmaktadır. Yapımcı ve yönetmenler, yeni bir senaryoyu 
çekip risk almak yerine, başarısı garantilenmiş öykü ve romanları uyarlamayı daha 
güvenli bulmaktadırlar. Ancak uyarlama yapılırken birtakım değişiklikler yapılma 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Televizyon dünyası, roman formatından farklı olduğu 
için, yapım sırasında önemli olan reytingdir. Bu sebeple, eserde olmasa dahi ana 
öyküye bağlı başka öyküler, entrika, zaman diliminin değiştirilmesi, çatışma vb. 
değişiklikler dizi senaryosuna eklenmektedir. Dizi sürelerinin uzun olması da bu 
eklemeleri zorunlu hale getirmektedir. Bundan dolayı eserin orijinalliğinden 
uzaklaşmasına yönelik eleştiriler getirilmektedir. Eserin okuyucusu, yönetmenin bakış 
açısıyla yorumlanan uyarlamadan beklentiyi yüksek tutmakta ve farklılıkları hoş 
karşılamayabilmektedir. Burada önemli bir karar verilmelidir: eserin orijinalliğine ne 
kadar bağlı kalınacak? Eserle uyarlama değiştirilmek istenmese de, ufak da olsa 
farklılıklar zorunluluk halini almaktadır. 

1. SENARYONUN YENİDEN YORUMU 

Kitle iletişim araçları takipçilerine beğendikleri ve istediklerini verdikleri sürece 
ayakta kalmakta ve kabul görmektedir. Pek çok alanda olduğu gibi edebiyat ve kitle 
iletişim araçlarının buluşması çok doğal olarak ortaya çıkmıştır. İletişim araçlarından 
radyo, televizyon ve sinemanın edebiyat eserlerinden en güçlü şekilde yararlandığı 
görülmektedir. Bu araçlar içinden televizyon uzun soluklu yapımlara imza atmak, 
rating sıralamasında başarılı olmak, hazır eseri senaryolaştırmanın kolaylığı 
sebepleriyle edebiyat eserlerinden sıkça yararlanmaktadır. 

1.1. Senaryo 

Text, script ya da scenario olarak da Türkçe’de kullanılan senaryo, filmde neler 
olacağının yönetmen, oyuncu ve diğer ekibe yazılı olarak anlatılmasıdır.  Özön’e 
göreyse bir filmin çekilmesine temel olan yazılı metindir (Özön,1963, 103). 
Senaryonun yazımı sadece oyuncular için değil, çekim sırasında yol gösterici olması 
dolayısıyla yönetmen ve teknik ekip için de önemlidir. 

Bir senaryo edebi bir yapıtın güzelliklerini taşıyorsa düzyazı olarak kalmalıdır. 
Bir senaryo ne kadar filme aitse edebi bir sanat eseri olarak değerlendirmek o kadar 
zordur. Diğer açıdan bakıldığında edebi tarafı yoğun bir senaryonun filmsel başarı 
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sağlama umudu azdır. Senaryonun amacı, neyin nasıl çekileceğini göstermesidir 
(Tarkovski,1986:146). Uyarlamalarda dahi ilk olarak eserin senaryoya dönüştürülme 
süreci önemlidir. Sinema dilinin öğelerinin de kamera, ışık, kurgu nasıl kullanıldığının 
gösterilmesi gerekir (Erus, 2005:16).  

Senaryo yazımında önemli olan hedefi vuran bir yaratıcılıktır. Tasarlanan 
dünya, karakterler, diyaloglar filmin yapılış amacına ve seyircinin beklentisine uygun 
olmalıdır (Baran, 2007:24). Senaryosu güçlü yapımların televizyonda ya da sinemada 
başarılı olma ihtimali çok yüksektir. Televizyon dizilerinde güzel ve ilginç bir senaryo 
ile izleyici karşısına çıkan bir dizi, oyuncuları ünlü olmasa dahi yüksek rating alarak 
izlenir ya da güçlü bir senaryoya sahip bir dizide ünlü oyuncular oynar. 

1.2. Uyarlama 

Uyarlama terimi özellikle edebiyat eserlerinin sinema ya da televizyon için 
kullanımında karşımıza çıkmaktadır. Özön sinema için hazırlanmamış bir metnin 
sinema anlatımına göre değiştirilmesi “uyarlama” olarak tanımlanmaktadır (Özön, 
2000: 732). Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu metin genelde edebi eser olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Roman, hikâye, çizgi roman veya diğer bir edebi kaynak filme 
aktarılmaktadır. Televizyon dizileri ve sinema için en önemli öğe kuşkusuz 
senaryodur. Senaryo iki şekilde meydana gelmektedir. Birincisi senaristin yazdığı 
özgün senaryo, diğeri önceden yazılmış metni senaryo biçimine dönüştürme olarak 
adlandırılan uyarlamadır (Göz, 2014: 35) 

Sinema ya da diziler için uyarlama tercih edilmesinin temel sebeplerinden biri, 
izleyicide merak uyandırılmasıdır. İzleyici eseri okusa dahi uyarlama diziyi yine de 
merak etmektedir. Bir diğer kolaylaştırıcı faktör, hazır bir metnin olması ve bu metne 
ilginin bilinmesidir (Kırel, 2004: 118). Çok satan bir romandan sinemaya uyarlama 
gerçekleştiğinde, ilgisi yüksek bir izleyici kitlesi hazır bulunulmuş olunacaktır. 
Sinema gibi gişe başarısı önemli bir sanat dalı için ticari kaygılar da dikkate 
alınmaktadır. Bu sebeple okuyucuda sempati toplamış, tanınmış, izleyici tutumu 
bilinen eserlerin uyarlanması risk faktörünü düşürmektedir (Göz, 2014: 36).   

Tarihsel olarak bakıldığında uyarlamalar ilk olarak sinema için kullanılsa da 
televizyonun yaygınlaşması ve rating kaygısı ile dizilere de konu olmuştur (Okur, 
2013: 229). Hatta dizi uyarlamalarının sinemadan daha popüler olduğu 
söylenebilmektedir. Türk izleyicisi sinema uyarlamalarıyla ilk kez Hüseyin Rahmi’nin 
“Mürebbiye” adlı eserinin beyaz perdeye aktarılmasıyla karşılaşmıştır. Bunu 2000’li 
yıllardan itibaren televizyon dizileri aracılığıyla uyarlamaların ivme kazanması 
izlemiştir. Daha önce sinema filmi olarak gösterilen uyarlamalar, dizi olarak rağbet 
görmeye başlayınca devamı getirilmiştir (Şen, 2014: 44).  Dizilerin uzun sezonlar 

849 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

boyunca devam etmesi, dizilerin sürelerinin iki saate yakın uzatılması da ilgiyi 
artırmıştır. 

1.3. Uyarlamalara Getirilen Eleştiriler 

Uyarlamalarda dikkat edilecek nokta yönetmenin esere ne kadar bağlı 
kalacağıdır. Bazı uyarlamalar özgün esere çok bağlı kalıp birebir uyarlama şeklinde 
çekilirken, bazıları orijinalinden farklılık göstererek serbest uyarlama ya da özgün 
eserin üzerine kurulu uyarlama olarak nitelendirilmektedir (Miller, 2016: 244).  

Tarkovsky iyi bir uyarlama için filmin edebi yönlerinden uzaklaşması 
gerektiğini anlatmaktadır (Göz, 2014: 36). Sinema ve dizi için önceden yazılmış 
metinler değiştirilip geliştirilerek çekim diline uygun hale getirilmektedir. Bu sırada 
metin değiştirilirken aslına bağlı kalmak her zaman mümkün olmamaktadır. Zaman, 
mekân, hikâye vb. konularda yönetmen ya da senarist değişikliğe gidebilmektedir. 
Bunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte, temel sebeplerinden biri çekim diline 
uyarlama ya da dizi veya sinema izleyicisi ile okur kitlesinin beklentilerinin 
farklılığından kaynaklanmaktadır. En basit şekliyle okur kitlesi bir sahneyi ayrıntılı 
tasvir edilmesini beklerken, izleyici kitlesi görsel efektlerle sahnenin süslenmesini 
bekleyebilmektedir. Bu iki kitlenin farklı beklentileri eserin aslına bağlı kalınıp 
kalınmayacağı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Hem edebiyatçıları hem de 
teknik ekibi ikiye bölen bu düşünce, günümüzde yerini eserin değişimi gerekliliğine 
bırakmaktadır. Eserin yazıldığı dönem ile günümüz şartlarının uymaması ya da dizide 
oynayan başrole uygun senaryonun değiştirilmesi, izleyici beklentileri, yönetmen ve 
senaristleri eserin değişimine itmektedir. 

1.4. Dizi Uyarlamaları 

Edebiyat ve sinema arasındaki ilişki sinemanın ilk yıllarına kadar 
dayanmaktadır. Televizyonun yaygınlaşması ve sinema uyarlamalarının başarısı 
edebiyat eserlerini televizyona taşımıştır. Sinemaya uyarlanmış edebiyat eserlerinin 
başarıları üzerine diziye de uyarlanma eğilimleri baş göstermiştir. 

Dizi uyarlamaları sinemaya göre daha dikkat çekmektedir. Sinemada izleyici 
kitlesinin belirli olması, belli yaş grubunun izlemesi gibi sınırlılıklar getirilirken; 
televizyona her kesimden kişinin ulaşması sebebiyle daha fazla eleştiri almaktadır. 
Romandan televizyona uyarlanan eserler, toplumun kültürel değerlerine ve televizyon 
formatına uygun hale getirilmektedir (Parsa ve Akmeşe, www.researchgate.net/, 
26.08.2016). Televizyon dizileri, toplumun yaşam standartlarını etkilediği gibi 
düşüncelerini de etkilemektedir. Bunun en etkili örnekleri uyarlamalardır (Korkmaz ve 
Ark, 2013:1036). Örneğin Aşk-ı Memnu dizisinin 1975 ve 2008 yılı uyarlamaları 
birbirinden farklılaşmış, 2008 uyarlamasındaki Bihter’in daha tutkulu ve cüretkar 
oluşu tartışmalara yol açmıştır. Bihter’in bu tavırları Türk aile yapısına ters düşmesi 
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sebebiyle eleştirilmiştir (Taşkıran, 2010: 11). Televizyon eserlerinden uyarlanan 
diziler arasında Yaprak Dökümü (2006), Köprü (2006), Fatmagül’ün Suçu Ne (2010), 
Karadağlar (2010), Behzat Ç. (2010), Huzur Sokağı (2012), Fatih Harbiye (2013) 
sayılabilir.  

Edebiyat eserlerinin uyarlanma sebepleri daha çok ticari kaygılardandır. Çok 
satan ve popüler eserler, diziler için de beğeni kaynağı olacağı düşünülmektedir. 
Uyarlamaların kitap okuma alışkanlığına engel olup olmadığı konusunda da eleştiri 
getirilmiştir. Çok satan eserlerin uyarlanmasının eserin de popülerliğini artırmasını 
sağlamaktadır. Unutulmuş edebiyat eserlerinin yeniden okunmasını veya bilinmeyen 
eserlerin popülerliğinin artmasına sebep olmaktadır. Bir diğer grup ise kitap okumak 
yerine diziyi izlemeyi tercih etmektedir.  

Edebiyat eserlerinin uyarlamaları dizi senaristleri ve yönetmenin çekim diline 
ve televizyon dünyasına uyarlanması gerekliliği sebebiyle her uyarlama yeni bir 
yaratım sürecine işaret etmektedir. Sinemacı eseri kendi bakış açısına göre yeniden 
yorumlamaktadır. Olay örgüsünde, karakter yorumlarında, zaman ve mekânda 
değişiklikler olabilmektedir (Hatipoğlu, 2011: 175).  Bazen bu değişiklikler izleyicinin 
tepkisini çekebilmektedir. Özellikle klasikleşmiş ve çok popüler eserlerde bu durum 
görülebilmektedir. Okuyucu benimsediği, hayranlık duyduğu, o şekliyle sevdiği eser 
üzerinde yapılabilecek en ufak bir değişikliğe dahi tepki verebilmektedir (Bulut, 2015: 
393). Aslında uyarlama senaryo yazmak, özgün bir senaryo yazmaktan çok daha 
zordur. Çünkü senaryo yazarının ve yönetmenin yaptıkları izleyici tarafından 
karşılaştırılacaktır (Kırel, 2004:119). Eleştirel bir düzlemde karşılaştırmaya tabi 
tutulmaktadırler. 

2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Bu çalışmada televizyona uyarlanan popüler edebiyat eserlerinin aslına ne 
derece sadık kalındığı, bunların ne düzeyde izlendiği, orijinal edebiyat eserlerinin 
okunup okunmadığı gibi konularda izleyicilerin ne düşündüğüne yönelik bir alan 
araştırması yapılmıştır. Araştırma tesadüfî örneklemle seçilen 406 Selçuk Üniversitesi 
öğrencisiyle,  2016 yılı Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilere yöneltilen toplam 29 soru bulunmaktadır. Bunlardan dokuz tanesi 
öğrencilerin televizyon dizileri izleme ve kitap okuma alışkanlıklarına yönelik genel 
sorulardır. Popüler edebiyat eserlerinin televizyona dizi olarak uyarlanmasına bakış 
açılarını öğrenmek amacıyla da 16 adet yargı sorusu yöneltilmiştir. Bu yargı soruları 
beşli Likert skalasına göre düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin sosyo-demografik 
özelliklerini belirlemek amacıyla da üç adet soru sorulmuştur.  

Bulguların değerlendirilmesinde betimleyici istatistikler ile t-testi ve kikare 
testleri kullanılmıştır. 
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2.1. Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılanların yarısından biraz fazlasının kız öğrenci olduğu 
görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmaya katılan kız öğrencilerin oranı % 59,6 erkek 
öğrencilerin oranı ise % 40,4’tür. 

Cinsiyet Kişi % 

Kız Öğrenci 242 59,6 

Erkek Öğrenci 164 40,4 

TOPLAM 406 100 

TABLO 1: Araştırmaya katılanların cinsiyete göre dağılımı 

Araştırmaya katılanların yaş dağılımları incelendiğinde; araştırmaya katılanların 
yarısından fazlasının 20 yaş ve altında oldukları görülmektedir (% 61,6). 25 yaş ve 
üzerindeki öğrencilerden araştırmaya katılanların da son derece az oldukları 
gözlenmektedir.  

Yaş Kişi % 

18 70 17,2 

19 75 18,5 

20 105 25,9 

21 70 17,2 

22 45 11,1 

23 22 5,4 

24 8 2,0 

25 3 0,7 

26 4 1,0 

27 4 1,0 

TOPLAM 406 100 

TABLO 2: Araştırmaya katılanların yaşa göre dağılımı 
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Gelir Kişi % 

1000 TL’den az 301 74,1 

1001-2000 74 18,2 

2001-3000 16 3,9 

3001-4000 8 2,0 

4001-5000 7 1,8 

TOPLAM 406 100 

TABLO 3: Araştırmaya katılanların gelir düzeylerine göre dağılımı 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık 
dörtte üçünün aylık gelir düzeyi 1000 TL’den azdır. Öğrencilerin yaklaşık % 4’ünün 
gelir düzeyi ise 3000 TL’den yüksektir. 

2.2. Televizyon Dizileri İzleme Tercihleri 

Araştırmaya katılanlara günlük televizyon izleme sıklıkları, hangi programları 
izledikleri, hangi tür dizileri izledikleri, hangi tür kitapları okudukları, hangi tür 
uyarlama dizilerini sevdikleri vb. hususlarda sorular yöneltilmiştir. 

Araştırmaya katılanların yüzde 55’i günlük 1 saat ve daha az oranda televizyon 
izlediklerini belirtmektedirler. Yaklaşık yüzde 20’lik bir oranın da,  günlük 3 saatten 
fazla televizyon izlediği ortaya çıkmaktadır.  

Televizyonda en çok izlenen programların başında dizi (% 34,2), haber (%33,3) 
ve yarışma (%13,1) programları gelmektedir. En az izlenen program ise % 2,7’lik 
oranla magazin programlarıdır. Burada altı çizilmesi gereken en önemli nokta, bu 
çalışmanın konusu olan dizilerin en yüksek oranda izlendiğidir. 

Araştırmaya katılanların yaklaşık % 55’i dizilerin televizyondan izlemektedir. 
Dizileri telefonlarından izleyenlerin oranı % 14,3, bilgisayardan izleyenlerin oranı ise 
% 30’dur. Araştırmaya katılanların yüzde 55’i yerli dizileri, yüzde 45’i ise yabancı 
dizileri izlemeyi sevmektedir.  

Araştırmaya katılanların dizi izleme tercih nedenlerini başında dizinin konusu 
gelmektedir (% 55). Bunu dizinin türü (% 17,5) ve oyuncuları (%17) takip etmektedir. 
Raiting oranlarını dikkate alarak dizi izleyenlerin oranı son derece düşük olup yüzde 
4,5 civarındadır.  
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Sevilen dizi türleri açısından konuya yaklaşıldığında; araştırmaya katılanların 
yüzde 19,7’si aksiyon, yüzde 19,2’si dram, yüzde 17,7’si komedi, yüzde 16,3’ü bilim 
kurgu ve yüzde 16’sı da tarihi dizileri izlemeyi tercih etmektedir. 

Araştırmaya katılanların hangi tür kitapları okuduklarına yönelik bulguların, 
izlenilen dizilerin türleriyle büyük oranda benzeştiği görülmektedir. Araştırmaya 
katılanların yüzde 21,4’ü aksiyon, yüzde 19’u tarih, yüzde 14,3’ü dram, yüzde 12,6’sı 
da fantastik türü kitap okumayı sevdiklerini belirmişlerdir.  

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (% 71,7) yabancı uyarlama dizilerini 
yerliye göre daha başarılı bulmaktadır.  

2.3. Uyarlama Dizilere İlişkin Yargılar 

Popüler edebiyat eserlerinden televizyon dizisi haline getirilen ve yeniden 
üretilen eserlerle ilgili öğrencilerin ne düşündüklerini belirlemek amacıyla çeşitli yargı 
soruları sorulmuştur. Beşli Likert skalasıyla düzenlenen sorulardan hiç katılmama 1, 
kesinlikle katılma ise 5 puan olarak değerlendirilmiştir. Aşağıdaki tabloda da 
görüldüğü üzere en çok katılılan yargı “uyarlama dizinin senaryosunu uzatmak için 
orijinalinden uzaklaştığı”dır. Bu yargıyı uyarlama dizilerinin aslına bağlı kalması 
gerektiği, ilgi alanına göre uyarlama dizi izlendiği ve uyarlama dizilerinin 
karakterlerinin kim tarafından canlandırıldığının önemli olduğu yargıları takip 
etmektedir. Araştırmaya katılanların en az katıldıkları yargılar ise; edebiyat eserini 
okumaktansa dizisini izlemeyi tercih etme, uyarlama eserin dizisini izledikten sonra 
mutlaka okuma ve uyarlanacak eserin günümüzün şartlarına göre değiştirilmesidir. 
Genel olarak sonuç; edebiyat eserlerini televizyon dizisi olarak uyarlamanın olumlu 
bulunduğu ve eserlerin popülerliğini artırdığı,  ancak uyarlama dizilerinin 
senaryolarının orijinal eserlerle birebir alakalı olmadığı, eserin orijinaline uygun 
senaryo hazırlanması, günümüz şartlarına göre uyarlama dizilerin değiştirilmemesi 
gerektiğidir. 

 

YARGILAR 

 

A.O 

 

S.S 

Uyarlama dizinin senaryosunu uzatmak için orijinalinden uzaklaşıyor 4,03 1,06 

Uyarlama diziler aslına bağlı kalmalıdır 3,97 1,12 

İlgi alanıma göre uyarlama dizi izlerim 3,90 1,11 

Uyarlama dizilerin karakterleri kim tarafından canlandırıldığı çok 
önemlidir 

3,76 1,20 

Eserlerin dizi yapılması eserlerin popülerliğini artırmaktadır 3,68 1,24 

854 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Uyarlama dizilerin senaryoları orijinal eserle alakalı olmuyor 3,63 1,15 

Uyarlama dizileri raiting kaygısıyla yaptıklarından beğenmiyorum 3,51 1,13 

Uyarlama dizilerini mutlaka izlerim 3,04 1,18 

Uyarlama dizi senaryolarını uyarlama olmayan dizi senaryolarına göre 
daha başarılı buluyorum 

3,03 1,19 

İzlediğim dizideki karakterle romandaki ana karakterler uyuşuyor 3,00 1,05 

Edebiyat eserlerinin televizyona dizi olarak uyarlanmasını doğru 
buluyorum 

2,99 1,29 

Uyarlama dizilerdeki karakterleri aslına uygun buluyorum 2,96 1,03 

Uyarlama dizilerdeki mekânları aslına uygun buluyorum 2,93 1,07 

Uyarlanacak eser mutlaka günümüz şartlarına göre değiştirilmelidir 2,83 1,33 

Uyarlama eserin dizisini izledikten sonra mutlaka okurum 2,71 1,23 

Edebiyat eserini okumaktansa dizisini izlerim 2,31 133 

TABLO 4: Uyarlama dizilere ilişkin yargıların ortalama düzeyleri 

Uyarlama dizilerle ilgili yargılara katılma düzeyleri incelendiğinde; katılma 
veya katılmama noktasında yüzde 50’ye geçen yargılar bulunmaktadır. Bunlardan 
uyarlama dizi senaryolarının orijinal eserle alakalı olmadığı, karakterleri canlandıran 
oyuncuların önemli olduğu, raiting kaygısıyla bu dizilerin yapıldığı, uyarlama dizilerin 
aslına bağlı kalması gerektiği, eserlerin dizi yapılmasının popülerliği artırdığı gibi 
yargılara katılımın daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Uyarlama dizilerini mutlaka izlerim 8,6 19,2 37,7 26,6 6,9 

Edebiyat eserlerinin televizyona dizi olarak 
uyarlanmasını doğru buluyorum 

15,8 18,7 26,8 23,9 14 

Uyarlama dizi senaryolarını uyarlama olmayan 
dizi senaryolarına göre daha başarılı buluyorum 

9,1 19,2 34,5 23,9 11,3 
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Uyarlama dizilerin senaryoları orijinal eserle 
alakalı olmuyor 

5,4 8,4 28,1 30,8 26,8 

Uyarlama eserin dizisini izledikten sonra mutlaka 
okurum 

18,7 26,1 27,1 18,2 9,4 

Edebiyat eserini okumaktansa dizisini izlerim 36,2 23,2 15,0 17,2 6,9 

Uyarlama dizilerin karakterleri kim tarafından 
canlandırıldığı çok önemlidir 

6,9 5,4 17,5 38,9 30,0 

İzlediğim dizideki karakterle romandaki ana 
karakterler uyuşuyor 

10,1 13,5 46,1 22,9 6,7 

Uyarlama dizileri raiting kaygısıyla 
yaptıklarından beğenmiyorum 

4,2 12,6 32,0 27,1 23,6 

Uyarlanacak eser mutlaka günümüz şartlarına 
göre değiştirilmelidir 

20,4 21,4 24,1 20,0 13,5 

İlgi alanıma göre uyarlama dizi izlerim 3,4 6,4 12,9 43,8 32,3 

Uyarlama diziler aslına bağlı kalmalıdır 3,9 4,9 18,5 31,5 40,4 

Eserlerin dizi yapılması eserlerin popülerliğini 
artırmaktadır 

7,6 7,6 19,2 35,0 29,6 

Uyarlama dizinin senaryosunu uzatmak için 
orjinalinden uzaklaşıyor 

3,0 5,7 17,0 32,0 42,1 

Uyarlama dizilerdeki karakterleri aslına uygun 
buluyorum 

9,9 17,5 47,5 17,0 8,1 

Uyarlama dizilerdeki mekânları aslına uygun 
buluyorum 

11,8 16,5 44,1 20,0 7,4 

TABLO 5: Uyarlama dizilere ilişkin yargılara katılma düzeyleri 

2.4. Cinsiyete Göre Dizi İzleme Tercihleri 

Araştırmaya katılanların sosyo-demografik özellikleriyle dizi izleme tercihleri 
ve uyarlama dizilerle ilgili yargılar arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığı 
da bu çalışmada ele alınmıştır. Ancak örneklemin tamamının üniversite öğrencisi 
olması ve yaş ile gelir düzeylerin birbirine çok yakın olması nedeniyle, bu çalışmada 
sadece cinsiyetle diğer değişkenler arasındaki ilişkiler çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Cinsiyete göre televizyon ve dizi izleme tercihleri arasında anlamlı bir ilişki 
gözlenmektedir.  
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İlk olarak televizyon izleme sıklığı açısından konu değerlendirildiğinde; cinsiyet 
ile televizyon izleme arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (kikare= 10,725, p= 
,030). Buna göre 2 saatten az televizyon izleyenler içerisinde erkek öğrencilerin oranı 
daha yüksekken, kız öğrenciler erkeklere oranla 3 saat ve daha fazla televizyon 
izlemektedir. 

Televizyonda izlenen programlar ile cinsiyet arasında da anlamlı bir ilişki 
gözlenmektedir (kikare= 29,663, p= ,000). Kız öğrenciler erkeklere oranla yarışma 
programı, dizi ve magazin programlarını daha çok izlerken, erkekler haber ve filmleri 
kız öğrencilere oranla daha çok izlemektedir. Haberleri izleme oranı kız öğrencilerde 
yüzde 47 iken erkeklerde yüzde 53’tür. Kızların yüzde 75’i dizi izlerken bu oran 
erkeklerde yüzde 25’tir.  

Cinsiyetle yerli ve yabancı dizileri izleme arasında da anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (kikare= 11,604 p= ,009). Buna göre yerli dizileri daha çok kız 
öğrenciler, yabancı dizileri ise erkekler izlemektedir. Kızların yaklaşık yüzde 61’i 
yerli, yüzde 39’u yabancı dizi izlerken; erkeklerin yüzde 47’si yerli, yüzde 53’ü ise 
yabancı dizi izlemektedir. 

Sevilen dizi türleri ile cinsiyet arasında da anlamlı bir ilişki gözlenmektedir  
(kikare= 29,357 p= ,000). Buna göre kız öğnrencilerde dram, fantastik ve komedi 
dizileri daha çok sevilirken, erkeklerde aksiyon, tarih ve bilim kurgu dizileri daha çok 
tercih edilmektedir. 

Uyarlama dizilerine ilişkin yargılarla cinsiyet arasında bir ilişki bulunup 
bulunmadığı t testiyle ölçülmüştür. Toplam 16 yargıdan iki tanesinin anlamlı ilişki 
taşıdığı gözlenmektedir. Bu yargılar “uyarlama eserin dizisini izledikten sonra kitabını 
mutlaka okurum (t= 2,675, p= ,008) ile “uyarlama dizilerindeki karakterleri aslına 
uygun buluyorum (t= -2,212, p= ,028) dur. Uyarlama eserin dizisini izledikten sonra 
kitabını mutlaka okurum yargısının ortalaması kız öğrencilerde 2,86 iken erkeklerde 
2,58’dir. Bu doğrultuda kız öğrencilerin bu yargıya daha fazla katıldıkları 
gözlenmektedir. Uyarlama dizilerdeki karakterleri aslına uygun bulma ortalaması ise 
erkeklerde (3,09) kızlarda (2,86) daha yüksek bulunmaktadır. 

SONUÇ 

Uyarlama dizilerle ilgili gerçekleştirilen alan araştırmasına katılan öğrencilerin 
yarısından fazlası kız öğrenci,  20 yaş altı ve 1000 TL’den az gelir düzeyine sahiptir. 
Yine bu öğrencilerin yarıdan biraz fazlası günlük 1 saat civarında televizyon 
izlemektedir. İzlenen programların başında dizi, haber ve yarışma programları 
gelmektedir. Araştırmaya katılanlar dizinin konusu, türü ve oyuncuları nedeniyle bu 
dizileri takip ettiklerini belirtmektedir. En çok sevilen dizi türleri içerisinde aksiyon, 
dram, komedi, bilim kurgu ve tarihi diziler gelmektedir. Yine araştırmaya katılanların 
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çok büyük çoğunluğu yabancı uyarlama dizilerini yerli dizilerden daha başarılı 
bulmaktadır.  

Araştırmaya katılanların uyarlama dizilerle ilgili çeşitli yargılara verdiği 
cevaplar kısaca değerlendirildiğinde; edebiyat eserlerinin dizi olarak uyarlanmasının 
olumlu bulunduğu, uyarlama dizi senaryolarının uyarlama olmayan dizi senaryolarına 
göre daha başarılı görüldüğü ve uyarlama dizi yapıldığında orijinal eserin 
popülerliğinin arttığına inandıkları görülmektedir. Bunlar kuşkusuz uyarlama dizilerle 
ilgili öne çıkan olumlu düşüncelerdir. Ancak uyarlama dizilerin senaryolarının orijinal 
eserlerle birebir ilgili olmadığı, rating kaygılarıyla bu dizilerin hazırlandığı ve 
eserlerin günümüz şartlarına göre değiştirilmesine çok sıcak bakılmadığına yönelik 
düşünceler de bulunmaktadır.  

Çalışmada cinsiyetle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler de çözümlenmiştir. 
Kısaca belirtilecek olursa; kız öğrenciler erkeklere oranla daha çok televizyon 
izlemekte, yarışma programı, dizi ve magazin programlarını daha çok tercih etmekte 
ve erkeklere oranla yerli dizileri daha çok seyretmektedir. Bu bulgulardan hareketle 
uyarlama dizilerin daha çok beğenilmesi ve izlenmesi için özellikle eserin orijinaline 
uygun senaryo yapılması, oyuncuların orijinal eserdeki karakterleri mümkün 
olduğunca yansıtıyor olması, günümüz şartlarına göre senaryonun çok fazla 
değiştirilmemesi gerekmektedir. Bu bulgular ışığında uyarlama dizilerin edebi 
eserlerin popülerliğine yadsınamayacak bir katkıda bulunduğu ancak uyarlama dizileri 
izleyen kitlenin izlenimi, orijinal metinden sapmaların eserin özünde bozulmaya 
uğrattığı yönündedir. Bu da izleyicinin sanatsal estetik kaygısına sahip olduğunu 
göstergesidir. Bu hassasiyet kuşkusuz edebiyat eseri ile onun dizi uyarlamasının 
karşılaştırılması neticesinde ortaya çıkmıştır.  
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ÖZET 

Türk Edebiyatı’nın çağdaş gülmece ustalarından Aziz Nesin ile Sovyet dönemi Rus 
Edebiyatı’nın tanınmış hiciv yazarlarından Mihail Zoşçenko dünya çapında üne kavuşmuş 
önemli mizah yazarları arasındadır. Her iki yazarın yaşadığı ülkenin kültürünü özümsemesi ve 
bu kültürü eserlerinde içselleştirerek topluma yansıtması, adı geçen yazarların kendine has bir 
üslubunun ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Her iki yazar da, birbirinden farklı coğrafya ve 
kültürlerde yetişmiş olmalarına karşın, kullandıkları kavramlar ve edebi teknikler bakımından 
pek çok yönden benzerlik göstermektedir. Bu benzerliklerin ilgi çekici olması araştırmanın 
gerçekleşmesindeki temel nedenler arasında olup, yazarların eserlerine farklı açılardan 
bakılabileceği kanısına varılmıştır. Böylelikle, bugüne kadar ayrıntılı bir incelemeye tabi 
tutulmamış olan Aziz Nesin ile Mihail Zoşçenko’nun mizah temelli öykülerinin karşılaştırmalı 
analizi çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. On dokuzuncu yüzyılın sonunda Aleksandr 
Griboyedov, Aleksandr Puşkin, Mihail Lermontov ve Lev Tolstoy’un eserlerinin Türkçeye 
çevrilmesiyle başlayan Türk-Rus edebi etkileşiminin çağdaş bir örneğini teşkil eden bu 
çalışmada, yazarların eserlerinde kullanılan hiciv teknikleri, tipolojik benzerlikleri ile 
farklılıkları ortaya çıkarılmış ve aralarında olası bir temasın olup olmadığı kanıtlanmaya 
çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Mizah, hiciv, tür, karşılaştırma, edebi etkileşim  

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HUMOROUS STORIES OF AZIZ 
NESIN AND MIKHAIL ZOSHCHENKO 

ABSTRACT 

Aziz Nesin, one of the modern masters of humorous Turkish literature, and Mikhail 
Zoshchenko, the renowned satirist of Russian literature from the Soviet Period, are famous and 
important humorous writers worldwide. That both writers assimilated the culture of the 
countries in which they lived, internalized them and mirrored them in their writing for their 
public, has helped them to build their own unique styles. Despite both writers having lived in 
different regions and cultures, they have similarities with regard to the concepts and literary 
techniques they employed. These intriguing similarities are among the reasons why this study 
has been conducted and it has been concluded that the work of these authors may be viewed 
from various perspectives. Thus, the primary objective of this study is a comparative analysis 
of the humor-based stories of Aziz Nesin and Mikhail Zoshchenko that to date have not been 
subjected to the detailed examination. In this study, which is contemporary example of the 
interaction between Turkish and Russian literature that began with the translation of the works 
of Alexander Sergeyevich Griboyedov, Alexander Sergeyevich Pushkin, Mikhail Lermontov 
and Lev Tolstoy at the end of the 19th century, the satirical techniques used in their writings 
and their typological similarities and differences are revealed, and the possible existence of a 
common theme investigated. 

Keywords: Humor, satire, a gentre, comparativistics, literature dialogue 
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GİRİŞ 

Türk ve Rus edebiyatlarının etkileşimi, Lev Tolstoy, Mihail Lermontov, 
Aleksandr Puşkin, Aleksandr Griboyedov’un yapıtlarının Türkçeye çevrilmesi ile 
XIX. yüzyılın son çeyreğinde başlamasına rağmen günümüzde de devam ederek aktif 
olarak gelişmektedir. Aziz Nesin ve Mihail Zoşçenko’nun yaratıcılığındaki tipolojik, 
genetik ve temas bağlantıları hala modern karşılaştırmalı-tarihsel yöntemin eksik 
kalmış bir yönüdür. Bugüne kadar bu konuya N.Yakovleva, V.Propp, A.Nahmedov, 
M.Yılazza, T.Kolyadiç, E.Larionova gibi yalnızca birkaç araştırmacı değinmiştir. 
Fakat bu iki usta hiciv yazarının eserlerinin bugüne kadar bir bütün olarak 
karşılaştırılması yapılmamıştır. Aziz Nesin ve Mihail Zoşçenko’nun yaratıcılığının 
karşılaştırılmalı-tipolojik analizi, araştırılması gereken ve güncel bir konu olmakla 
beraber bu çalışma söz konusu yazarların eserlerinde hiciv temelini dile getirme 
özelliğinin, hiciv tekniğinin kullanımında tipolojik karşılıkların ve olabilecek genetik 
ve temas bağlantılarının, hiciv imgesini yaratma yöntemlerinin ortaya çıkarılmayı 
amaçlaması bakımdan önem taşımaktadır. 

Bu çalışmadaAziz Nesin ve Mihail Zoşçenko’nun düzyazı eserlerinde ve hicvin 
gerçekliğini betimleme yöntemlerinden biri olarak kullanıldıkları eserlerinde tipolojik 
benzerlikler,  kesişen akımlar ve çağrışımları meydana çıkarmayı amaçlayan 
karşılaştırılmalı bir analizin yapılması hedeflenmişdir. 

DEĞERLENDİRME 

Hiciv, edebiyatta bir tür olarak antik dünyada ortaya çıkmıştır. Betimlenen 
olayların iç ve dış içerikleri arasında uyumsuzluktan kaynaklanan eleştirel niteliği; 
ideolojik (politik) can alıcılığı; didaktik karakteri gibi bu türün birçok özelliği 
günümüze kadar ilkesel, temel önemini korumuştur (Tyupa 2002: 80). Bunun yanı 
sıra, bu erken aşamada bile işlevsel polifoni ortaya çıkmış ve hiçiv (şiirsel veya 
karışık) sadece ideal edebi tür olarak değil, türler arasında bir fenomen olarak kendini 
göstermeye başlamış, başka bir deyişle günümüzde elkitapları ve bilim yayınlarınca 
kaydedilen terim  karmaşasının etkeni olmuştur (Tamarçenko 2013; Tyupa 2002). Bu 
yüzden terim karmaşasından kurtulmak için ilk önce bu konunun dar anlamından 
uzaklaşmak gerekmektedir. Hiciv tarafımızca türler arası olay, cinsler arası fenomen 
olarak geniş bir biçimde ele alınır. Burada hicvin gerçekliğe yaklaşımı, manzum, 
düzyazı ve dramatik eserlerin tüm potansiyel çeşitliliği içinde kendini göstermektedir. 
Hicvin bu anlayışı, onun yön, cins, tür gibi kavramlar ile bağlantı kurarak sanatsal 
doğasını anlama girişiminden ibarettir. Hiciv yoluyla olumsuz sosyal olayların açığa 
vurulduğu ve alay edildiği, belli bir çağın sosyal-politik sisteminin inkâr edildiği 
hiçvin temel türü olarak ‘sosyal-politik yergi’ kavramına özel bir önem 
gösterilmelidir. Böylece hiciv, toplumda sosyal çatışmalara duyarlı olur, yazarın 
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sosyal tutumunu ifade etmeye elverir, sosyal-politik olaylar ve tutkuların girdabına 
dalar, sosyal protestoların sözcüsü olur ve sıkça mücadeleye çağrı yapar. 

Betimlenen olaylar ve karakterlerin yönlerini vurgulama ve keskinleştirme 
görevi yapan özel şiirsel yöntemlerin kullanılmasından kaynaklanan niteliksel 
abartma, hiciv eserinin şiirsel özelliğidir (Tamarçenko 2013: 198). Burada ironi, 
grotesk, manalı isimler ve animasyonun kullanılması gibi satirik imge tasarımında 
kullanılan belirleyici araçların sembolik potansiyelini de unutmamak gerekir. Tezat 
gerçekliği satirik yönden betimlemek amacı ile yalnız kültürel-üslup yöntemi olarak 
değil, kahramanların hipostazı, sanatsal tiplerin duygu ikilemini sağlayan bir öğe 
olarak ta oldukça sık kullanılmaktadır (Tyupa 2002). 

Mihail Zoşçenko bir sanatkâr olarak kendine özgü bir üslup ile gerçekliğin 
gerçekçi modelinin yapılmasına ve gerçekliğin olumsuz yönlerini yıkıcı bir tarzda 
eleştirilmesine net olarak eğilim göstermiştir. Neorealizm geleneklerinin mecrasında 
gelişen M. Zoşçenko’nun yaratıcılığında hiciv vektörü (yönü), yazar tarafından bir 
olayı, modernistik kurallara aykırı olarak gündelik yaşama karşı dönüştürücü değil, 
yıkıcı görevini yapıyormuş gibi, olumsuzmuş gibi ortaya konulmasında kendini 
gösterir. Gündelik yaşam, olumlu anlamda, sıradanlık düzeyine indirilmemiş, tersine, 
varoluşun boyutuna yükseltilmiştir; yazarın felsefi ve sanatsal sisteminin önemli 
bileşeni ve ideali olmuştur.  

M.Zoşçenko’nun öyküleri, parodileri, yermeli fıkralarının poetikasının (eserde 
yazarı yönlendiren estetik prensipler bütünü) incelenmesi, bu türlere özgü yekpare bir 
özellikten bahsedebilme imkânını yaratmıştı. Söz konusu özellik,  sanatsal edebiyatın 
estetik alanının sosyal-politik konulu yazıların bildiri alanı ile bütünleşmesidir. Öykü 
ve parodilerdeki sosyal-politik konuların özağırlığı, yani sanatsal metnin poetikasına 
etkisi  en azdan büyük bir kapsama kadar değişir. Söz konusu konuların eserlerde 
işlenme biçimleri de farklılık gösterebilir, bu ise, eserlerde tanınmış kişilerden söz 
edilmesi,   popüler dergi ve gazetelerin adlarının geçmesi, süreli yayınlardan alıntılar, 
kültürel hayatta dikkat çeken olayların sahnelenmesi, edebi tartışmaların yansıtılması, 
sanatsal dokuda meydana gelen sosyal-politik olaylarla doğrudan bağlanması şeklinde 
ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda hiciv içerikli fıkraların poetikası, edebi araçlar 
sayesinde önemli ölçüde zenginleşir. Bilinen bir olayın beklenmedik yönünü ortaya 
çıkarmak, günümüzdeki olayların gelecekte nasıl gelişebileceğini göstermek ya da 
yakın geçmişte geriye dönük toplu bir bakış atarak olayları değiştirme denemesi ya da 
bu olayları farklı yönlere çekmeye çalışması gibi hayaller kurma özelliği olan yazarın 
kendi sanatsal yorumu da önemli rol oynamaktadır. Edebiyatın etkisi, öyküler ve hiciv 
içerikli fıkraların konu -kompozisyon yapısında da kendini gösterir, anlatımdaki 
nesnellik illüzyonu (yanılmaca) sürdürmektedir. Satirik açıdan konunun kavranma 
özgünlüğü (öyküde gündelik yaşam, parodide kültür, hiciv içerikli fıkrada önemli 
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sosyal-politik olaylar, hiçiv yazısında tanınmış tarihsel kişilerdir), yazarın olaylara 
yaklaşımın ne kadar eleştirel olduğu (hafif mizah, ince ironi, öfke dolu alay, acı 
saraka), satirik tasvirin egemen yöntemleri (grotesk, abartma, absürde çevirme, 
fantastik) gibi özellikler belirtilmiş türlerin diferansiyel (farklı/çeşitli) özelliklerinden 
bazılarıdır. Mihail Zoşçenko’nun eserlerinde hicvin tür çeşitliği önkoşul olmakla 
birlikte, yazarın bakış açısını dile getirme özelliklerine bağlı olan çeşitli anlatım türleri 
de vazgeçilmezdir. Gerçeklikteki olumsuz olayların doğrudan açığa vurulmasını 
imkânsız kılan sert sansür şartları içinde, hiciv yazarı kendi örtülü tutumu ile imgesini 
anlatım dilinde cisimleştirerek ‘Ezop’un Dili’, alegori, satirik maskeler gibi gizli, 
dolaylı eleştiri türlerini aktifleştirmiştir. Prensip olarak bambaşka bir anlatım türü – 
maskelenmemiş anlatım – devrimci durumun tematik çekirdeği olan hiciv içerikli 
fıkralar ve hiciv yazılarına özgüdür. Yazar, kendi tutumunun okurlarda yanlış 
anlaşılma olasılığını ortadan kaldırmak için satirik maskelerden, kesintiye uğratan 
tercihlerden vazgeçerek tutumunu açık ve net bir şekilde aktarmayı tercih etmektedir. 

Yazarın faaliyeti, metinlerde mekân betimlenmesinde özel bir yöntem 
öngörmüştür. Hicvin onun eserinde zaman-mekân ikilisinin tanımlanma ve edebiyatta 
sunulma şekli şöyle nitelendirilebilir: yazar, bir metin içinde iki mekân türünü (toprak 
ağanın malikânesi ve şehir dairesini) bir araya getiren iki ayrı zaman türünü aynı anda 
kullanır (şimdiki ve geçmiş zamanı). Yazarın zaman kavramını kullanmasının nedeni, 
modern şeyleri (yeni, Sovyet dönemini) reddederek sürekli geçmişe (eski, çarlık 
Rusya dönemine) dönmesidir. Buna uygun olarak geçmiş zaman çizgisel özelliği 
alınır, çok uzak geçmişte meydana gelen olayların bile kesin tarihleri ve kronolojisi ile 
neden-sonuç ilişkisi çok detaylı bir şekilde tasvir edilir. Şimdiki zamandan kesintili, 
aralıklı bir kavram olarak söz edilir, günün olayları ‘kronolojik karışıklık’ olarak, 
kesik kesik, kaotik, boşluklarla, selektif hafıza ve bozuk bilinç diğer belirtilerle ele 
alınır. Bu şekildeki zıtlık ve karşıtlık (ing. antithetic), sanatsal mekânın tasvirinde tipik 
özellik olarak nitelendirilebilir. Örneğin, devrim öncesi Rusya’yı temsil eden 
kavramlar, zaman-mekân ikilisinin tanımlanma ve edebiyatta sunulması uyum içinde 
(sakral, kıymetini artırılmış), Sovyet Rusya’sı ise ölçüsüz, çok uç olarak (şeytani, 
dinden uzak, kutsal şeylere saygısız olarak) betimlenmiştir. Yazarın yaşadığı dönem 
edebiyatı ve sosyal-politik konulu yazıların değişik özellikleri onun parodi konusu 
olmuştur. Bu özellikler arasında sanatsal dil dalında modernist denemeler, magazin 
basınının eserleri, onun bazı bölümleri ve köşe başlıkları; popüler süreli yayınlardaki 
makaleler yazılarının konuları olmuştur. Kitlelere seslenen edebiyat yazarın dikkatini 
çekmiştir. Özellikle, polisiye ve pornografik öyküler, ‘sosyete edebiyatı’(yüksek 
sosyeteden hikâyeler), büyük dini bayramları konu alan eserler dikkatini çekmiştir. 

Parodinin çeşitli araçları ve yöntemleri bir tek amaç için kullanılmıştır – 
edebiyatın temel münferit belirtilerinin değil, yukarıda söz edilmiş eserlerde aktif 
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olarak kullanılan konu, imge, üslup gibi değişmez şemalar, formüller ve mekanizmalar 
sisteminin tüm düzeylerinde parodi ile kitle edebiyatının şifresini dönüştürmek için 
kullanılmıştır. 

Belirli kurallara bağlanmış içerik ve biçimi ile basmakalıp bir tür olan 
polisiyeye parodi, süje zincirinin bazı halkalarını basitleştirerek, bazen de sıfıra kadar 
düşürerek; başkahramanı sıradanlaştırarak; bazen de bir polisiye romanının 
vazgeçilmezi zor, karışık entrikayı; esrar perdesini, gizliliğini, sürpriz anlarını ve 
öngörülebilirliği ortadan kaldırarak uygulanmaktadır. Bulmaca çözme prensibini, yani 
olayların akışını, suçlunun tavrını ve roman eyleminin tahmin edebilirliğini kullanarak 
hiciv yazarı türü temel eğlendirici, heyecan verici görevinden yoksun eder ve polisiye 
romanını tür olarak kitle kültürün ürünü olarak gözden düşürür (“Hızrsızlar” (Воры)). 

Zoşçenko’nun öykülerinde satirik vurguyu oluşturan araçlar arasında özel rol 
groteske aittir. Satirik etkisi, çoğu zaman kasıtlı olarak yozlaşmış insanların yaşam 
tablolarını sergileyerek elde edilir. Bu tablolarda gerçek ile hayal, korkunç ile komik,  
yükseklik ile alçaklık iç içedir. Burada resmedilen her şey olabilir ile olamaz arasında 
dengeyi muhafaza etmeye çalışır, her an da bu denge kaybedilebilir. 

Zoşçenko’nun öykülerinde her şey fazlası ile sıradan ve düzdür, kahramanlar 
oldukça gerçek, olaylar da oldukça gerçektir. Bu durumlarda yazar fantastik öğelerden 
kaçınarak gündelik hayatta gerçekleşmesi ihtimali yüksek olaylar, ilkeler, özellikler, 
durumları vurgular ve onları mümkün olduğunca yoğun biçimde sunar (bağdaşabilirlik 
ve karşıtlık, yasallık ve rastlantısallık, öngörülebilirlik ve birdenbirelik, karşılıklı 
çekim ve iteleme, uyumluluk ve uyumsuzluk). Böylece öykülerin poetiğinde 
Çehov’un öykücülüğünün etkisini görmek mümkündür. M.Zoşçenko, belli bir detayın 
ya da ayrıntının önemini abartır, öykünün gidişatının dönemecinde, düğümünde, 
çözülüşünde koşullu olma özelliği tanır, yani yaşam akışının kaydırılmasını öngörür 
ama genel olarak gerçeğe benzeme prensiplerine uyum sağlar (“Küçük 
Burjuvalar”(Мещане), “Soylu Kadın” (Аристократка), “Tıp Adamı” (Медик), 
“Hamam” (Баня)). 

Türk yazar Aziz Nesin, Zoşçenko’nun eserlerini tanıyordu. Nesin’in 
mektuplarında ve edebi eleştirilerinde birçok kez Rus hiciv yazarından söz etmesi 
bunu göstermektedir (Arslan 2007). Nesin Zoşçenko’nun eserlerini okumuş ve 
yaratıcılığına ilgi duymuştur. Nesin’in kişisel kitaplıklarında M.Zoşçenko’nun 
Türkçeye çevrilmiş kitaplarının olması bu durumu ispat etmektedir. 

Aziz Nesin’in edebi faaliyetlerinin Türk milli yergiye sağladığı katkı, 
Zoşçenko’nun Rus hiciv edebiyatına sağladığı katkıdan daha az değildir. Aziz 
Nesin’in yaratıcı özelliğinin bir parçası olan hiciv, sanatsal yaratıcılığın özel türü 
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olarak, sanatçının ilgisini edebiyatta ilk adımlarını atmaya başladığında çekmiş ve 
sanatsal mirasında kendine önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. (Nahmedov 1985) 

Aziz Nesin hiciv yeteneğini içinde barındıran usta bir yazardır. Bu ustalığını 
kullanarak hiciv türünde olmayan öykülerine dahi bu özelliği katmayı bilmiştir. (“Gol 
Kralı”, “Doktorların Hatasını Mezar Örter”, “Ağlamak İstiyorum”). 

Türk yazar da Rus yazar gibi hayatın satirik biçimde yansıtma amacını güder. 
Sanatçı hicvi kendi döneminin devlet siyasi enstitüleri ve ahlaki-estetik normları 
eleştirmek için araç olarak türleri kullanmıştır. Aziz Nesin de Mihail Zoşçenko gibi 
eleştiri aracı olarak deneme serisi, öykü, roman, uzun öykü, novel gibi türleri 
kollanmıştır. Her iki yazar da satirik eserlerinin hangi duygulara hitap etmesi gerektiği 
konusunda hemfikirdirler ve hayatın ‘çaresiz ve komik’ yönlerini gözler önüne 
sermesini satirik eserin temel ve sosyal görev olduğuna inanırlar. 

Bir toplumun yaşamına özgü belirti ve tiplerinden oluşan geniş tablosunu tasvir 
etmek toplumsal-politik hicvin ana görevi olduğuna her iki yazar da kanaat 
getirmişlerdir. Ancak, dünyayı satirik yönden görmek Rus yazarın usta kişiliğinin 
organik parçası olmuştur. Kişiliği sadece edebi eserlerinde değil, resimlerinde de 
kendini göstermiştir. Gerçeklik imitasyonunda özel yöntem olan yergi, başka estetik 
dominantlara yer bırakmadan M.Zoşçenko’nun geleneksel olarak yergi kabul edilen 
eserlerinin tüm sanatsal alanını doldurmaktadır. Aynı zamanda A. Nesin’in eserlerinde 
satirik ve trajik, yâdsıma ve onaylama,  komik ve yüce kavramları çoğu zaman tek 
eserin içinde yer alır ve bu eserin yalnızca sanatsal bileşenleri olarak görev yaparlar 
(Yakovleva 1977).İlginç olan şu ki, gerçekliğin satirik imitasyonunda Aziz Nesin net 
bir biçimde hiciv konularından uzaklaşır; Mihail Zoşçenko bilinçaltında, bazen ise 
bilerek onlarla olan bağını vurgular (örneğin “Amatör” (Любитель)). 

Mihail Zoşçenko’nun başlıca hiciv konusu yüksek mevkinde olmayıp, onlar gibi 
davranan ve görünmeye çalışan, yükselme hayalleriyle yanıp tutuşan kişilerin 
benimsediği kültürü olan  “snobizm”in yansımasıdır. Bu, Rus hiciv yazarının sanatsal 
buluşudur ve yaratıcılığının en önemli alanıdır. 

Türk toplumsal-psikolojik tiplerinin vurgulanması ve onların farklı yönlerden 
tasvir edilmesi gibi benzer eğilimleri Aziz Nesin’in de yaratıcılığında görmek 
mümkündür. 

Yazarın başlıca hiciv konuları, Türkiye’nin yüksek sosyete temsilcileri, “yeni 
türemiş zenginler” olmuştur. (“Gol Kralı”). Türk yazarın yaratıcılığında; para hırsı, 
yüzsüzce şantaj, paranın her şeyden önemli olması gibi ülkenin endüstriyel gelişme 
dönemine özgü belirtilerle de o dönemin gerçekliği net olarak tasvir edilmiştir. 
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İki edebiyatın simgesel temsilcileri olan bu iki yazar, bir sosyal-psikolojik tipin 
farklı iki türüdür. Onlar, Rusya ve Türkiye’nin toplumsal yapısı içinde paralel olarak 
meydana çıkmışlardır. 

İki yazarın eserlerinde evlilik konusunun işlenmesinde tipolojik benzerliklere 
rastlanmak mümkündür. Burjuvazi (soyluların) hayatında evlilik, para, mülk veya sınıf 
çıkarları ile koşullandırılmış, karlı bir anlaşmadır. A. Nesin, Rus yazarı ile uyum 
sağlayarak, burjuva toplumunda evliliğin, aşk üzerine değil, mali çıkarlar üzerine 
kurulan, alış-veriş eyleminden başka bir şey olmadığını düşünür. Bu bağlamda, 
burjuva-soylu evliliğinde bir kadının rolü ve yeri iki yazarın dikkatini çekmiştir. 

Ahlaksız karakterlerin betimlenmesinde iki yazar hiciv bakımından yoğunkişilik 
nitelemeleri yaparlar. Bununla birlikte, hiciv efekti her ikisinde de zıtlık, amaca 
yönelik grotesk, kahramanların dış görünümünde karikatür elementlerinin,  
animasyon, stilistik olarak küçümsetilmiş karşılaştırmalar ve negatif olarak süslenmiş 
kelime haznesi sayesinde ortaya çıkmaktadır. 

Karşılaştırılmalı analizin sonucunda, her iki yazarın kişisel tasvirinde 
kullandıkları ortak şemalar ve eserlerin sanatsal dokularına bu şemaların 
‘uygulamasında’ benzerlik görülmüştür. Mihail Zoşçenko ve Aziz Nesin’in eserlerinde 
mikropoetik bileşenlerin tipik olarak çakışmış olması, iki yazar arasında eserleri 
aracılığıyla sağlanmış olan genetik bağlantıların olabileceğine bir kanıttır. 

SONUÇ 

M.Zoşçenko ve A. Nesin’in yaratıcılığında satirik diskurun (söylemin) 
işlenmesinde bireysel özellikleri ve yazarların yergiye karşı tutumlarındaki farklılık,  
yaşadıkları dönemdeki Rusya ve Türkiye’deki maddi,  kültürel ve sanatsal yaşamın 
farklılığından, yaratıcı yeteneklerinden ve yaşadıkları hayattan kaynaklanmıştır. 
Bunun yanında, araştırma sırasında tespit edilen tipolojik benzerlikler ve sosyal, 
kültürel, kişisel-spesifik düzeydeki farklılıklara rağmen Rus ve Türk yazarların 
eserleri arasında genetik bağlantıların olasılığı – farklı dönem edebiyatlar ve milletler 
arasında canlı diyalogun ilginç örneklerinden biri olmuştur. 
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Dilini inkâr eden anasını inkâr eder.  Roman atasözü 

ÖZET 

Atasözleri milletlerin engin hayat tecrübelerini içeren, kısa, öz, ezberlenmesi kolay ve öğüt 
verici sözlerdir. Bu yapılar halk edebiyatının en değerli, eşsiz hazineleri arasında yer alır.  
Makale Bulgar ve Türk atasözlerinde geçen Roman imgesi ile ilgilidir. Makalede sorunsallar şu 
şekilde tespit edilmiştir:        

1- Bulgar  ve Türk atasözlerinde Romanlar hangi yönleriyle yer alır? 

2- Atasözlerine göre Romanları ötekileştirme söz konusu mu?    

3- Hangi yönleriyle Türk ve Bulgar atasözlerinde Romanlar ötekileştirilmektedir, benzerlikler 
ve farklılıklar var mı? 

4-  Atasözlerini temel kabul ederek  stereotip (kalıp yargı) olarak Romanlar,  Bulgar ve Türk 
toplum hafızasında nasıl yer alır? 

5-  Atasözlerine göre Romanı ötekileştirme hangi toplumda daha fazladır?  

Çalışmamızda öncellikle çalışmanın yöntemi ve sınırları tespit edildi. Çalışmanın ikinci 
bölümünde Bulgar ve Türk atasözlerinin alıntı yapıldığı kaynaklar tanıtıldı. Roman etnonimleri 
üzerinde durularak, kavramsal çerçeve olarak; stereotip, imge, öteki, kavramları tanımlandı. Bu 
tanımlara isnaden, makalede ayrı ayrı alt başlıklar şeklinde Romanlarla ilgili Bulgar ve Türk 
atasözleri incelendi ve söylem analizleri yapıldı, bu analizlere göre atasözleri sınıflandırıldı. 
Yazının sonuç bölümünde diğer bölümler esas alınarak sayısal veriler elde edildi ve tablo 
şeklinde sunuldu, Romanların Bulgar ve Türk atasözlerinde ötekileştirildiği ve ötekileştirildiği 
yönler tespit edilip karşılaştırıldı. Ayrıca  sonuç bölümünde; Bulgar ve Türk atasözlerinin kalıp 
yargı olarak Bulgar ve Türklerin Romanlarla ilgili toplumsal görüşlerini yansıttığı, bununla 
birlikte Bulgar toplumunun Romanları Türk toplumuna kıyasla daha fazla ötekileştirdiği tespit 
edildi. 

Anahtar Kelimeler:Atasözü 1, Roman 2, İmge 3, Öteki 4 , Stereotip 5 

A COMPARATIVE ROMANY (GYPSY) IMAGE AS THE MARGINALISED 
IN BULGARIAN AND TURKISH PROVERBS 

ABSTRACT 

Proverbs are short, essence, memorable, exhorting phrases that consist of profound experiences 
of nations. They are among the most valuable and unique treasures of folk literature. The study 
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is about Romany (Gypsy) image in Bulgarian and Turkish proverbs, the research questions are 
determined as following:        

1. With which ways the Romany people appear in Bulgarian and Turkish proverbs? 

2. Are the Romany people marginalised with respect to proverbs? 

3. With which ways the Romany people are marginalised in Turkish and Bulgarian proverbs, 
are there similarities and differences? 

4. By taking proverbs as the basis, how the Romany people are stereotypically viewed in the 
collective memories of Bulgarian and Turkish people? 

5. Which community marginalise the Romany people more with respect to proverbs?  

The study initially identifies stereotype, image, other, proverb notions as the conceptual 
framework. The method and limitations of the study are determined accordingly. The study, 
then, goes on to the sources from which the Bulgarian and Turkish proverbs are quoted in 
addition to the information about the Romany (Gypsy) ethnonyms in Bulgarian and Turkish.   
In the next chapter, Bulgarian and Turkish proverbs about the Romany people are examined 
and discourse analyses are made. The proverbs are categorised according to the discourse 
analyses. The categorisations are turned into numeric data and presented with tables. It was 
determined that the Romany people are marginalised in Bulgarian and Turkish proverbs. The 
identification and comparison of the marginalisation are analysed.    In the conclusion, it was 
determined that the proverbs represent the Bulgarian people’s and Turkish people’s 
stereotypical views about the Romany people. Moreover, according to the results, Bulgarian 
people marginalise the Romany more than Turkish people.   

Keywords : Proverb 1, the Romany 2, Image 3, Marginalisation 4, Stereotype 5    

1.Giriş   

Bildirimizde yaklaşık beş asır biri yöneten Türkler, diğeri yönetilen Bulgarlar, 
daha sonra ise iki komşu olarak beraber yaşayan iki milletin, halk edebiyatı ürünü olan 
atasözlerine bakarak üçüncü bir etnik grup olan Romanlar hakkındaki görüşleri tespit 
edildi. 

Romanlar genellikle grup içi evlilikler yapmaktadır, bunun neticesinde; aile 
yapılarını, kültürlerini, örf ve adetlerini, ve özellikle Balkanlarda alfabeleri 
olmamasına rağmen dillerini hâlâ muhafaza etmektedirler. Tarih boyunca Romanların, 
hâkim kültür ve milletle, o millet içersinde yaşayan etnik gruplarla ilişkileri iktisadi 
olmaktan öteye geçemedi. Başlangıçta göçebe daha sonraki dönemlerde de ayrı 
gettolarda yaşamaları, kültürel alış verişi zorlaştırdı ve onların diğer etnik gruplarla 
karışmalarını önledi.   

Romanlar bir çok millet tarafından dikkate değer bulundu ve bir çok milletin 
atasözlerinde yer aldı. Örneğin; yerleşik bir İdil-Ural halkı olmasa da Çingenelerin 
Çuvaş atasözlerinde 33 kez geçmesi, ve  bu bölgede oturan  Başkurt, Mari, Mordva, 
gibi halkların geçtiği atasözü sayısının çok üstünde olması, (Durmuş O.  2014:361)  
Romanların Çuvaşlar nezdinde bazı yerli etnik gruplardan  daha dikkate değer 
bulunduğunu göstermektedir. Rus atasözlerinde ise   Romanlarla ilgili 22 atasözü 

869 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

mevcut iken, 36 adet Tatarlarla, 34 adet Almanlarla, 15 atasözü Ukraynalılarla, 11 
atasözü Fransızlarla,  5 atasözü de Yunanlılarla ilgilidir, (Maruneviç, 1998: 49)bu da  
aynı şekilde Romanların Rusların bir dönem beraber, daha sonra ise komşu olarak 
yaşadıkları Ukraynalılardan  ortak akılda daha dikkate değer bulunduğunu 
göstermektedir. 

Asım Aksoy’a göre; Atasözleri ulusların zekâlarındaki keskinliğin, 
hayallerindeki genişliğin, duygulardaki inceliğin de en tipik örnekleridir, bu sözler 
kuvvetli felsefelerden başka güzel buluşlarla, parlak nüktelerle, zarif alaylarla, şiddetli 
taşlamalarla doludur. Böylece her atasözü kendi ulusunun damgasını taşır.(1998:131)  
Ayrıca atasözleri bir milletin dünyaya bakışını yansıtan önemli sözlü kültür 
miraslarındandır.  Bu miras milletlerin uzun tecrübelerinin ürünüdür.  

2. Kaynakça ve Yöntem  

Çalışmada  Bulgarca ve Türkçe Roman etnonimlerinin  geçtiği atasözleri 
aşağıdaki kaynaklar taranarak tespit edildi: 

1-Durub-i Emsal-i Osmaniye (1885) Ebuzziya Tevfik, İlk önce aynı isim altında  
Şinasi tarafından yayınlandı ve daha sonra ikinci baskısı yapıldı. (Buradan alınan 
atasözleri “DEO şeklinde kodlandı. 

2-Atasözleri ve Değimler Sözlüğü 1-2 (1993)  Ömer Asım Aksoy tarafından 
yazılan eser, İnkılap yayınevi tarafından basıldı.  (Buradan alına atasözleri ADS olarak 
kodlanmıştır.) 

3-Türkiye Türkçesi Atasözleri (2009) Nurretin Albayrak tarafından yazılan eser, 
Kapı yayınları tarafından basılmıştır. (Eserden alınan atasözleri TTA şeklinde 
kodlandı.) 

Bildiride yer alan Romanlarla ilgili Bulgar atasözleri ise şu eserlerden alındı: 

1-Bılgarski Naroden Sbornik, yazarı Vasilya Çolakova, (1872) Bolgrad’ta  
Peçatnitsa Tsentralnoto Uçilişte Bolgrad’ta basıldı. (Kitaptan alınan atasözleri BNS 
olara kodlandı.) 

2-Slaveykof P.Raço (1972) Bılgarski Pritçi ili Poslovitsi i Harakterni Dumi 
Kitap Bılgarski Pisatel Yayınevi tarafından basılmış olup Redaksiyonu Mihail 
Arnaudof tarafından yapıldı.  ( Kitaptan alınan atasözleri BPP olarak kodlandı.) 

3-Arnaudof  M. (1949) Bılgarski Poslovitsi i Pogovorki Otbor İ Harekteristika  
Bılgarski Pisatel Sofya ( BPO olarak kodlandı) 

Yöntem olarak çalışmada şu şekilde bir yol izlendi:   

Onomastik (Roman etnonimleri)              Halk edebiyatı  
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(Romanlarla ilgili  atasözlerinin tespiti)                Paremiyoloji 

(atasözü çözümlemeleri)              Karşılaştırmalı Edebiyat (Romanın atasözlerinde 
karşılaştırılması)              Sonuçlar (Sosyal Bilimler)  

 Kısaca bu araştırmada atasözleri veri olarak kullanıldığından  edebiyatın, iki 
ulusun Romanlarla ilgili atasözleri karşılaştırıldığından karşılaştırmalı edebiyatın, 
sonuçları bakımından sosyal bilimlerin araştırma sahasına girmektedir.                                          

3. Çingene/ Roman Etnonimleri 

Türkiye’de Çingeneler genel olarak “Çingene” adıyla bilinmekte ve çeşitli 
bölgelerde “Abdal, Arabacı, Beyzade, Cano/Cono, Dom/Lom/Rom, Elekçi , 
Esmer, vatandaş, Gurbet, Gurbetî, Karaçi/Karaçı, Karaoğlan, Kıpti, Lûlû, 
Mango, Mutrib/Mutrip, Pırpır, Poşa/Boşa/Paşa, Roman ,Sepetçi, Teber, Todi” 
adlarıyla anılmaktadır.(Yıldız, 2007: 61-82) 

Osmanlının hüküm sürdüğü Rumeli’de Romanların kabilelerine “katuna” ve 
reislerinede “katunabaşı” denmekteydi. (Altınöz, 2007:19-20) 

Bulgaristan Deliorman bölgesinde göçebe olanlara oradaki ağızla “kaşıkçı “, 
aynı bölgede Bulgarlar tarafından göçebe Romanlara “Kopanar-Koпанар” 
denmektedir. Bulgarcada Romanlar için ayrıca “Romi– Роми”, “Tsigani- Цигани”, ” 
Kalayciyi–Калайжии”, “Meçkari–Мечкари”, “Şopari- Шопари”, “Eguptsi – 
Егупци” şeklinde etnonimleri kullanılmaktadır.  Bulgaristan’daki Müslüman 
Romanlar ise kendileri için “Millet” içsel etnonimini kullanmaktadır. 

Romanların kendilerine ait atasözlerinde sık sık “Rom, Romni, Mango” 
kelimeleri geçmektedir ki, bu kelimeler Romanların kendileri için kullandıkları asıl 
etnonimlerdir. 

4.Kavramsal Çerçeve 

4.1  Öteki İmgesi ve Karşılaştırmalı Edebiyat 

İmge  araştırmaları disiplinler arası özellik taşımaktadır, bu bilim dalı dil, 
kültür, tarih, etnopsikoloji, toplum dilbilimi, edebiyat, siyaset bilimi, sosyoloji, 
ilahiyat, folklor araştırmaları gibi bilimsel alanların inceleme sahasına girer, hatta bir 
imge araştırmasının tüm bu alanları esas alınarak yapılması araştırmanın geçerliliğini 
artıracaktır.  

Edebiyatta öteki imgesi bir milletin kalıp yargılarını yansıtması açısından son 
derece önemlidir,  yabancıya karşı bu kalıp yargılar olumlu olduğu gibi olumsuz da 
olabilmektedir,  hatta imgesi üretilen millet ile bir çatışma, savaş veya üreten millet 
soykırımı uğramışsa üretilen imge öteki ile sınırlı kalmaz tehlike arz eden 
düşmancadır. 
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Edebi eserlerde imge metin ilişkisi inceleniyorsa bu edebiyat biliminin ilgi 
sahasına girer, edebi eserlerden yola çıkarak bir etnik grubun psiko-sosyal durumu 
tahlil ediliyorsa sosyal bilimlere özellikle etnopsikoloji, etnososyoloji biliminin ilgi 
alanlarına girer, bizim yaptığımız bu çalışma sonuç bölümü bağlamında daha çok 
etnopsikolojik ve etnososyolojik bir çalışmadır. (Ulağlı, 2006:54) 

Yazarı olan edebi eserlerde (roman, şiir, hikaye, vs.) öteki imgesi yazarın kendi 
özel tasarımıyken ve yanlı olama ihtimali daha yüksek iken,  halk edebiyatında 
(örneğin atasözleri, halk masalları, vs.) öteki imgesi ortak millet hafızasının yıllarca 
gözlemlerine dayalı tecrübeleridir ki daha yansız ve gerçeğe yakındır. Ötekinin imgesi 
yazarı anonim olmayan edebi eserlerde yapay bir tasarım iken anonim olan ve halkın 
ortak malı olan atasözlerinde  doğal bir tasarımdır ve kendiliğinden oluşur. 

Fransız araştırmacı Chevrel’e göre;” İmaj araştırmaları modern karşılaştırma 
biliminin sistematik yöntemlerini kullanarak bir halkın diğer bir halk hakkındaki 
görüşlerini araştırır.“(Chevrel, 2006: 47) 

Maslova’ya göre; “dil sadece milletlerin güncel düşünme yapılarını görmemiz 
konusunda aracılık etmiyor, aynı şekilde atasözleri ve deyimler vasıtasıyla geçmiş 
yüzyıllarda yaşamış ataların düşünme şekillerini de yansıtmaktadır.“( 2001:3 ) 

4.2 Atasözlerinde İmge ve Stereotip 

İmge kavramını  literatürü de esas alarak tarif etmemiz mümkündür:  

Serhat Ulağlı, çalışmasında imgeyi yazarın dış dünyadan algıladığı gerçeği, 
kendi iç dünyasında yeniden biçimlendirerek ifade etmesi olarak nitelendirir. Ona göre 
imgeler, sadece yazarların veya sanatçıların kendi iç dünyalarını yansıtan bir araç 
değil, aynı zamanda onların içinde yaşadıkları toplumun ve dönemin genel eğilimini 
gösteren sistemli yapılardır. Ulağlı'ya göre imge, hem bireyin iç dünyasını hem de 
toplumsal eğilimleri yansıtır. Toplumsal eğilimleri yansıtmak, aynı zamanda o 
toplumun kimi kültürel önceliklerini yansıtmaktır. Bu bakımdan imgeler, kültürü 
yansıtmakla kalmaz, onu yaratır da (2006: 7).  

Atasözünde yazarın (yani halkın) anlamı günlük yaşantısına bağılı olarak 
işlemesi yetmiyor,  atasözünü bir değer olarak kabul eden, okuyan, kullanan da bilgi 
birikimine bağılı olarak zihinsel anlamda işlemesi gerekir.  

Atasözü çözümlemelerinde ifade edilenle kastedilen farklı olabilmektedir. 
Atasözü çözümlenirken ifede edilenden kastedilene gidilirken, imge çalışmalarında 
kastedilenden ifade edilene de gidilerek atasözü bir bütün olarak ele alınır, asıl önemli 
olan atasözünde ifade edilen gereçek anlamdır. 
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Stereotip (Kalıp Yargı); Amerikalı Psiholog U. Lipmander  tarafından 1922 
yılında “Toplumsal  Ortak Bakış ” adlı araştırmasında  stereotip, düzenli,  şematik, 
belirleyici, kültür altyapısına bağılı olarak bireyin beynindeki dünya algısıdır, şeklinde 
tarif etmektedir,  bunlarla birey karmaşık sosyal sorunlarla karşı karşıya kaldığı zaman 
değerlerini ve haklarını korur. (Semaşko 2014:2) 

Stereotip ifade edildiğinde etnik grupların tüm bireylerini kapsayan 
hafızalarında canlanan sabit görüntülerdir, bu görüntüler ötekinin kendinden farkını 
ifade etmektedir. (Papilova, 2011:21 ) Aslında bir etnik grubun diğer grubun  bazı 
özelliklerinin ötekileştirilmesi, kendinin etnik özelliklerinin de ortaya çıkması 
demektir.   

Etnik grupların kendileri hakkındaki kalıp yargılarına avtostereotip, başka etnik 
gruplar hakkındaki kalıp yargılarına ise geterostereotip denir.   

Atasözleri başka etnik gruplar hakkında kalıp yargıları (stereotipleri) 
yansıtmaları açısından son derece başarılı edebiyat ürünleridir. Atasözleri kültürel 
değerlerin korunmasında, nesilden nesile kolay aktarılmasında, anlamsal ve 
sözdizimsel yapıları itibarıyla uygun olmaları,  ayrıca tarihi ve sosyal olaylardan 
etkilenmemeleri,  kolay ezberlenir olmaları, ifadede pratik olmaları atasözlerini önemli 
bir kalıp yargı kaynağa haline getirmektedir.  

Atasözlerinin  halkın ortak tecrübe ve birikimleri olmaları bir milleti millet 
yapan değerler arasında yer almalarına da sebebiyet vermektedir. Ayrıca atasözleri 
milletlerin psikolojik ve sosyolojik yapıları hakkında da bilgiler vermektedir.  

İmge çalışması yapılırken özellikle atasözlerinde atasözünün iki anlamını bir 
arada düşünmek gerekir bunun neticesinde bilinçte oluşan görüntüyle yani söylenenle 
kastedilen birbirini tamamlamış olur.  

5. Bulgar Atasözlerinde Roman İmgesi  

Yukarıda geçen Bulgarca  kaynaklar taranarak  49 adet Romanlarla ilgili 
atasözü tespit edildi.Aşağıdaki tabloda  Atasözlerinde geçen Romanların özellikleri  şu 
şekilde sınıflandırıldı: (Tablo 1) 

 Konusu  / Romanların Atasözü Sayısı 

Fiziki Özellikleri ile İlgili 7 

Kendini Övmeleriyle İlgili   6 

Eğlenmeyi ve Müziği Sevmeleriyle, Müzikteki Yetenekleriyle İlgili    5 
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Tablo 1* 

Tabloya( Tablo 1) baktığımız zaman konu açısından Bulgar atasözlerinde Romanların 

en fazla fiziki özellikleriyle ilgi ötekileştirildikleri görülmektedir. 

Fakirlikleri ve Geçimleriyle İlgili  5 

Gürültücü Olmalarıyla İlgili  4 

Çevresinin Temiz Tutmamalarıyla ve Dağınık Olmalarıyla İlgili 3 

Doyumsuz Olmaları ve Dilenmeleriyle İlgili   3 

Değişmedikleri ile İlgili 3 

Boş Boş Gezmeleriyle İlgili   2 

Yalan Söylemeleri ile  İlgili  2 

Bazı Sanatlarda Tecrübeleriyle İlgi  2 

Uyanık Olduklarıyla İlgili  2 

Yetki Vermeyle İlgili 2 

Kavgacı Olmalarıyla İlgili    1 

Duygu Sömürüsü Konusundaki Başarılarıyla İlgili  1 

Canbazlıkla  İlgili  (Eşya) Değiştirdikleri ile İlgili  1 

İçki Kullanımlarında Gösterdikleri Aşırılıkla İlgili  1 

Tembellikleriyle  İlgili  1 

Göçebelikleriyle İlgili  1 

Sabırsız Oldukları ile İlgili  1 

Arsız Olduklarıyla İlgili 1 

Müsrifkar Olduklarıyla İlgili 1 

Toplam  49 

874 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

Romanları fiziki özellikleriyle ötekileştiren Bulgar atasözlerine örnekler: 
Белисва като цигансакa майка.(DNP) Çingene’nin anası gibi beyaz 
durmakta.(Esmer) Прилича като Циганина на дивита. (BNS,2471)“Çingene’nin 
mürekkebe benzediği gibi benziyor. Циганка оплетена ходи ли? (BPP)Çingene 
kadını, saçı başı düzgün gezer mi? 

Romanların Göçebe yaşadıklarıyla ilgili Atasözlerindeki imgeleri: Дават на 
Циганина царство а той пита “имали хляб, хляб с кола? аз да карам колата. 
(BNS,614)Çingene’ye krallık vermişler o “ekmek var mı?” diye sormuş, daha sonra 
“ekmekle araba var mı?”” Ben arabayı alayım demiş.” 

Romanların sabırsız olduklarıyla ilgili Bulgar atasözlerindeki imgeleri: 
Циганин, като има петмес, не може да спи доде го не изяде.( BPP)    
Çingene’de pekmez olunca,  onu yemeden uyamaz.        

Romanların geçimi ve fakirlikleri ile ilgili Bulgarlar atasözlerindeki imgeleri; 
Попитали Циганина кога е Великден, той казал когато има хляб. (BNS,2319) 
Çingene’ye sormuşlar; “bayram (velikden)ne zaman?”  Cevap vermiş; “yiyecek 
ekmeğim olduğu zaman.” Търси у Циганина кисело мляко.(BNS,2919) Çingene’de 
yoğurt arıyor.  Çingene’de yoğurt ne gezsin. Циганина в неделя работи а мехата 
му голa.(BNS,3078) Roman pazar günü de çalışır fakat böğürleri yine de çıplaktır. 

Bulgarların hafızalarına, Romanlar gürültü yapan ve seven bir etnik grup olarak 
da yansımıştır:Разглачела се като Циганин на пазара. (BNS,2493) Romanın 
pazarda gürültü yaptığı gibi gürültü yapıyor.Разглачела се като Цигансака 
сватба. (BNS,2492)  Roman düğünü gibi (gürültülü) gürültü yapıyor.Разглачела се 
като Цигансака механа.(BNS,2491) Roman meyhanesi gibi (gürültülü) gürültü 
yapıyor.   Разгълчали са като в циганска махала.(BPP)Roman mahallesi gibi 
gürültülü. 

Yukarıdaki üç Atasözünde  söylem çözümlemesine gittiğimiz zaman; gürültülü 
olmalarıyla beraber bu gürültüyü nerde yaptıkları hakkında da bize bilgi vermektedir. 

Romanlar,  Bulgar atasözlerinde yalancı olarak da ötekileştirilmiştir: От 
Гръската Лъжа и Циганин се плаши. (BNS,2125) Yunan’ın yalanından (Yaşlı) 
Çingene bile korkar. Лъжи като брадат Циганин. (BNS,1504)Sakallı (Yaşlı) 
Çingen gibi yalan söylüyor. Bulgarların zihinlerinde Yunanlıların Romanlardan daha 
çok yalan söyleyen bir millet olarak algılanmaları ilginçtir. Ayrıca bu özellikleriyle  
ötekileştirme Yunanlılara karşı daha fazladır.  İkinci atasözünde ise “sakallı roman” 
kavramı bir simge olarak yaşlı tecrübeli Roman anlamındadır. 

 Romanların kavgacı yönleriyle ilgili Bulgar atasözleri:Карат се като 
Цигани.(BNS,1096) Çingeneler gibi kavga ediyorlar. 
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Romanların yaşadığı yeri kirletmesi, kirli tutması ile ilgili eleştirildiği ve 
ötekileştirildiği atasözleri:В Цигански ишлик чисто не бива. (BNS,345)  
Çingene’nin iş yeri temiz olmaz. Разхвирлен като Цигански ишлик.(BNS,2511)
 Çingene’nin işyeri gibi dağınık.  Bu iki atasözünde de Romanların Bulgarlardan 
temizlik ve düzen bakımından farklı oldukları ötekileştirildikleri görülmektedir. 

Romanlardaki duygu sömürüsü ile ilgili Bulgar atasözü; Kitapta bu tipte bir tek 
atasözü tespit edildi: Рeве като Циганче Ръжянй коматъ. (BNS,2444)  Elinden 
ekmeği alınan Çingene çocuğu gibi ağlıyor. 

 Romanların doyumsuz, bununla ilgili ötekileştirildiklerine dair atasözleri: Да 
беше градът oт сомуни, пак не би се наяли циганите.( BPP)Şehir 
somundan(ekmekten) olsa Çingene’nin karnı yine doymaz.Калугерската торба и 
Циганскара вулгия едно е.(BNS,1083) Keşişin torbasıyla Romanın torbası birdir. 
(Dibi olmaz, dolmaz) 

Romanların İçki kullanımlarında gösterdikleri aşırılıkla ilgili atasözleri: Напил 
се като Циганин. (BNS,1073)  Çingene gibi içmiş. (aşırı) 

Romanın gezmesi ve boş boş dolanmasıyla ilgili ötekileştirildiği Bulgar 
atasözleri; Врати се като калайжйка. (BNS,277)Kalaycı (tavacı Çingenesi) gibi 
dolanıyor.  

Romanların değişmediklerine dair Bulgar atasözlerinde imgeleri:Циганина 
тапа(k) e Циганин. (BNS,3079)  Çingene Çingene kalır. 

Romanların sık sık at ticaretiyle ilgilendikleri ve at değiştirdiklerine dair 
gözlemler Bulgar atasözlerine aşağıdaki şekilde yansımıştır:Менаваги като 
Циганин коне. (BNS,1549)   Çingene’nin  at değiştirmesi gibi onu değiştiriyor. 

Eğelenmeyi sevdikleri ve  müzikte  yetenek oldukları konusunda Romanların 
Bulgar  atasözlerindeki imgeleri olumludur: Две циганки цяло хоро. (BNS,650) İki 
Çingene bütün bir korodur. Три циганки цяло хоро. (BPP) Üç Çingene 
tamamlanmış bir korodur. Поп без книга и циганин без зурна не бива . (BPP)    
Papaz kitapsız Çingene zurnasız olmaz.          

Romanların övünmesiyle ilgili ötekileştirilmesiatasözlerinde işlenmiştir; Всеки 
мечкар казва че неговата мечка по хубаво играе.(BNS,317 Her ayıcı kendi 
ayısının oyununu över.  Всяка циганка свойте вретена хвали. (BPP),(BNS2262)    
Her Çingene kadını kendi örekesini över. Свак циганин си рашето хвали. (BPP)     
Her Çingene kendi eleğini över. 
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 Romanların tecrübeleri ile ilgili atasözlerinde Romanların ötekileştirilmedikleri 
tespit edilmiştir:Циганинит си не гори ръцете, дорде си има клещи. (BNS,3080) 
Çingene ellerini yakmaz çünkü kerpeten kullanır. 

Arsız olmalarıylailgili Romanların ötekileştirildiği atasözleri  : Дай на 
циганина хляб да те кълне. (BNS,625) Çingene’ye ekmek ver başının etini yesin. 

Uyanık olduklarıyla ilgili ötekileştirmelerine örnek Bulgar atasözleri: Ако съм 
го земал, не съм го краднал. – Така се оправдавал някой циганин. (BPP) “Bir 
şey çalmadım sadece bir şey aldım”  Bu şekilde Çingene kendini savunurmuş.  
Циганката като стане сутрин и погледне от катуната кой комин се пуши, 
него турu на око за през деня. (BPP) Çingene sabah kalktığında çadırdan bakınca 
hangi evin bacası tüterse o evi gözüne kestirir.  

Romanların tembel olduklarıyla ilgili ötekileştirildikleri atasözleri: Иди манго 
за дърва да поспим че е зима- kазвал Манго (BNS 1003) “Git Mango oduna”,” 
biraz daha uyalım daha kış bitmedi.” Diyormuş Çingene.                             

Romanların müsrifkar olmalarıyla ötekileştirildikleri Bulgar 
atasözleri:Циганин, кога намери много масло, намазва си и цървулите. (BPO)   
Çingene fazla yağ bulunca, çarıklarını da yağlardı. 

Yetki vermeyle ilgili Atasözleri: Паднало са циганину царство, той най-
напред обесил баща си (за юнашество). (BPP) Çingene kral olmuş önce 
kahramanlık olsun diye babasını asmış. 

6. Türk Atasözlerinde Roman İmgesi  

Romanlarla ilgili Türk atasözleri inceleninken yukarıdaki üç kaynak tarandı, bu 
tarama esnasında 29 adet “Abdal”, “Çingene” etnonimini ihtiva eden atasözü tespit 
edildi, konulara göre sınıflandırma aşağıdaki tabloda mevcuttur.(Tablo 2) 

Konusu /Romanların Atasözü Sayısı 

Eğlenmeyi ve Müziği Sevmeleriyle, Müzikteki Yetenekleriyle İlgili  5 

Fakirlikleriyle İlgili  3 

Göçebe Yaşantılarıyla İlgili  2 

Müsrifkar Olmalarıyla  İlgili 2 

Usta Olmalarıyla  İlgili 2 
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Tablo 2  

“Romanlar eğlenmeyi sever” imgesine dair Türk atasözlerinde 5 adet 
bulunuştur; Abdal (Çingene) düğünden, çocuk oyundan usanmaz.(ADS,5)(TTA,23) 
Çingene çalar, Kürt oynar. (DEO,1603)Çingene düğünü davulsuz, Kürt düğünü 
zurnasız olmaz.(TTA,4833)  Davul zurnasız Çingene düğünü olmaz.(TTA,5393) 
Çingene düğünü, hoyrat derneği davulsuz olmaz. (TTA,4831) 

Romanların kendilerini beğenmeleri ve övünmeleri ile ilgili Türk atasözlerinden 
bir adet bulunmuştur; Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ 
oldum sanır.(ADS,4)(TTA21)  

Romanların göçebelikleri ile ilgili atasözleri iki adettir;Çingene’ye şehir içi 
zindan gelir.(TTA 4843) Çingene göçü baymaz.(TTA,4822) 

Dostlukla ilgili Roman imgesi; Çingene’yle ahbap olma mükâfatın kalburdur. 
(TTA 4844) 

Dilenmeleriyle İlgili  2 

Romanlarla Evlenmeyle İlgili 2 

Kavgacı Olmalarıyla İlgili  1 

Övünmeleri, Kendilerini Beğenmeleri ile İlgili  2 

 Yetki Almaları ve Romanlara Yetki Verilmesi ile  İlgili 1 

Dostlukları ve Romanlara   Güvenilmemesi ile İlgili 1 

Renkli Giyinmeyi Sevmeleriyle  İlgili 1 

Birbirilerini Kıskanmaları ile  İlgili 1 

Çoğalmakla Övünmeleri ile  İlgili 1 

Romanların Kolay Kolay Değişmedikleriyle  İlgili 1 

Bazı Meslekler Romanlara Uygun Olmadığı ile  İlgili 1 

İşlerin Emanet “öyle böyle” olduğu ile   İlgili 1 

Toplam  29 
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Atasözlerinde Romanların müsrifkar olmalarıyla ilgili imgeleri: Abdalın 
(Çingene’nin) yağı çok olursa gah borusuna (zurnasına) çalar, gah (zurnanın) 
gerisine.(ADS,8) Çingene ciğer pişirir yemeden karnını şişirir.( ADS 790) 

Romanların yoksulluğu üzerinde duran Türk atasözleri şunlardır; Çingene 
çadırında (evinde) musandıra (dolap) (ne) arar.(ADS,792),(DEO,1602)  Çingene 
evinde kaymak aranmaz. (TTA,4833) Çingene’den kapaklı sahan 
olmaz.(TTA,4837) 

Romanların kavgacı olmasıyla ilgili atasözü: Çingene Çingene’ye çatmadıkça 
kasnak boynuna geçmez.(ADS,793) 

Romanların sabırsız olduklarını belirten atasözlerinde Roman imgesi: 
Çingene’nin ekmeği düşüne (rüyasına) girer. (DEO,1609), (TTA,4838) 

 Romanların Renkli giyinmeyi sevdikleri ile ilgili imgeleri: Abdal (Çingene) 
alacayı, isli karacayı sever.(TTA,20)  

Ustalıkla ilgili atasözlerinde Roman imgesi (Olumludur):Çingene eşeği önde 
gider.(TTA,4821)  Abdal olmaz ise kalbur ile elek pahaya çıkar.(TTA,24) 

Dilencilikle ilgili atasözleri: Çingene kızından hanım olmaz, dilenmez ise 
karnı doymaz. (TTA,4823) 

Kıskançlıklarıyla ilgili atasözleri: Çingene Çingene’den köy 
kıskanır.(TTA,4827) 

Romanların çokluklarıyla övünmeleri: Çingene çoğaldıkça çeribaşı 
övünür.(TTA,4828), (DEO,1605) 

Çingene’yle evlilik konusunda Türk atasözü: Çingene kızından gelin olmaz. 
(TTA,4835) 

Bazı meslekler Romanlara uygun olmadığını ifadeden Türk atasözü: 
Çingene’den çoban Yahudi’den pehlivan olmaz. (TTA,4840), (DEO,1607) 
(TTA,4838) 

İmge olarak Romanların kolay kolay  değişmediklerini gösteren atasözü: 
Çingene “oğlumun hastalığına yanmam huy değiştir ona yanarım” demiş. 
(TTA,4836) 

İmgesel olarak Romanların emaneten, düzgün olmayan işler yaptığına dair  
atasözü: Çingene horozu gibi ayağından çakılır. (DEO,1606) 
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Sonuç  

 Bulgar Atasözüne 

göre Roman  

Türk Atasözüne 

Göre Roman 

 

Ötekileştirme  Var  Yok Var Yok Ötekileştirme 

1. Fiziki Özellikleri        Farklı 

2. Temizlik       Farklı 

3. Eğlence ve Müzik        Farklı 

4. Çok Gezmek (boş 

gezmek) 

      Farklı 

5. Fakirlik ve Geçim                       Aynı 

6. Kavgacı ve Geçimsiz        Farklı 

7. Dilenmek        Aynı 

8. Yalan Söyleme                      Farklı 

9. Tecrübe ve Ustalık                      Aynı 

10. Övünmek ve 

Kendini Beğenmek  

      Aynı 

11. Duygu Sömürüsü       Farklı 

12. Sık Eşya 

Değiştirme 

(canbazlık) 

      Farklı 

13. İçki kullanımı       Farklı 

14. Değişmedikleri, 

Asimile 

Olmadıkları 

      Aynı 

15. Gürültücü 

Olmalarıyla  

      Farklı 
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16. Tembellik        Farklı 

17. Göçebelik       Aynı 

18. İsraf       Aynı 

19. Yetki vermek        Aynı 

20. Dostluk, Güven       Farklı 

21. Arsız       Farklı 

22. Sabırsız       Aynı 

23. Uyanık       Farklı 

24. Çoğalmakla 

Övünen 

      Farklı 

25. Renkli Giyinmeyi 

Seven 

      Farklı 

26. Birbirlerini 

Kıskanan 

      Farklı 

27. Romanla 

Evlenilmez 

      Farklı 

28. Bazı Mesleklere 

Uygun Değil 

      Farklı 

29. İşleri Derme Çatma       Farklı 

Toplam  20 9 16 13  

Tablo 3 

1-Bulgar atasözlerinde Romanın ağzından verilen atasözü sayısı da fazladır,bu 
türden Türk atasözlerinde sadece bir adet tespit edilmişken Bulgar atasözlerinde yedi 
adet tespit edildi. Ayrıca Romanlarla ilgili etnonim içeren Bulgar atasözlerinin sayıca 
fazla olması Romanların Bulgarlar tarafından daha yakından tanındığını 
göstermektedir. 

2-Bulgar atasözlerinde “Mango” gibi içsel etnonimlerin, ayrıca Roman çadırı 
anlamına gelen “katuna”  gibi kültürel zerreciklerin kullanılması birinci maddedeki 
sonucu desteklemektedir. Bu türde bir kullanıma Türk atasözlerinde rastlanmadı. 
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3-Çalışmada oluşturulan tablo 1 ve tablo 2 ye göre Türk atasözlerinde Romanlar 
en fazla müzik ve eğlenceye düşkünlükleriyle ötekileştirilirken, Bulgar atasözlerinde 
en fazla fizik özelikleriyle ötekileştirilmektedir.  Burada ilginç olan Türk atasözlerinde 
fiziki yönleriyle )örneğin esmer olmalarıyla) asla ötekileştirilme söz konusu değildir. 
Bulgar atasözlerinde Romanlar müzik yeteneklerinden ve düşkünlüklerinden dolayı 
övülürken Türk atasözlerinde bu olumsuz bir durum olarak görülmektedir. 

4-İki milletin farklı din, dil, örf, ve adetleri, sosyal, ve psiko-sosyal yapıları, 
geçmiş tecrübeleri, öteki olarak Romanlar ile ilgili farklı imgelerin oluşmasına 
sebebiyet verdiği, bu da atasözlerine yansıdığı tespit edildi. 

5-Etnik grupların imgeleri tarihi süreç içerisinde kalıp yargı(stereotip) olarak 
kolektif belekte değişebilmektedir. Örneğin, Romanların eskisi kadar göç ettikleri 
söylenemez ve buda bize zamanla atasözlerinde ifade edilenle kastedilen arasındaki 
bağlantının kaybolduğunu göstermektedir. 

6-Bulgar atasözlerinde Roman yirmi özelliğiyle imgesi olumsuzdur ve 
ötekileştirilmiştir, fakat düşmanca değildir. Türk atasözlerinde on atı özellikten dolayı 
Roman ötekileştirilmektedir, yine aynı şekilde düşmanca değildir. Atasözlerine 
bakarak Bulgar atasözlerinde ötekileştirmenin fazla olduğu ve daha katı olduğu tespit 
edildi. 

 7-Bulgar ve Türk atasözlerinde sekiz özelliğiyle  Romanların ötekileştirilmesi 
birbirinin aynıdır. Bunlar dilenmek fakirlik, geçim ,yetki verme, israf, övünmek ve 
kendini beğenmek, yapı olarak değişmedikleri, sabırsız oldukları ve göçebeliktir. Yani 
Bulgarların ve bizim kalıp yargılarımızda bu sekiz Roman imgesi aynı şekilde yer 
almaktadır. 

8- Bulgar atasözlerine bakarak Bulgarların kafasında Romanlar kalıp yargı 
olarak şu şekilde yer alır; esmer ve bakımsız, pis , fakir ve dilenen, boş gezen, 
geçimsiz  ve kavgacı, yalan söyleyen, fakirliğine rağmen çokça övünen, duygu 
sömürüsünü iyi bilen, aşırı içen, asimile olmayan, gürültücü, israf eden, yetki 
verilmez, arsız, sabırsız ve uyanık, bazı mesleklerde yetenekli ve tecrübeli. 

9-Türk atasözlerine bakarak Türkün kafasında Romanlar kalıp yargı olarak şu 
şekilde yer alır; fakir çokça dilenen, övünmeyi seven, gürültü yapmaya meyilli, 
göçebe, müsrifkar, yetki verilmez, güvenilmez, çoğalmakla ve çokluklarıyla övünen, 
renkli giyinmeyi seven, yaptıkları işler derme çatma, bazı meslekleri yapmaya uygun 
olmayan, evlenilmez, birbirini kıskanan, eğlenmeyi çok seven,  icra ettikleri bazı 
mesleklerden dolayı ihtiyaç duyulan olarak yer almaktadır. 
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10-Romanlarla ilgili iki milletin atasözlerinde birbirinden sadece kelime (divit, 
işlik) kopyalamadıkları aynı şekilde atasözlerinden bölümler ve bütün olarak anlamlar 
kopyaladıkları tespit edildi. 

11-Romanlar bir yönleriyle hem Bulgarların hem de bizim atasözlerimizde 
övülmektedirler, bu yönleri de bazı mesleklerde ustalıklarıdır. (Örneğin; demircilik, 
sepetçilik, elekçilik, kalaycılık, gibi.) 

12- Romanların “Çingene “ dışsal etnonimine karşı neden olumsuz tutum 
sergiledikleri bu çalışma bize ispatlamaktadır bunun ana sebebi “Çingene” 
etnoniminin fazlasıyla ötekileştirilmesi Roman içsel  etnoniminin ise daha güncel 
kullanımı ve ötekileştirilmesinin daha az olmasındandır.  

13- Çalışma Atasözlerinin sosyal bilimler için geçerliliği kabul edilebilir veriler 
içerdiğini bize ispatlamaktadır. 
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ABSTRACT 

Throughout the centuries, war has been the focal point of the works of many significant 
authors. War has sometimes been comprehended by an epic poem like Beowulf or Iliad or 
sometimes through lamentations on the outcomes brought on by war, alongside heroic deeds of 
the ancient days blended with half-truth half myth. Man has evolved much since those ancient 
days, if not psychologically then at least technologically. This essay aims to juxtapose two 
disastrous carnages, namely World War I and the Vietnam War, as represented and anticipated 
by Wilfred Owen and Lâm Thị Mỹ Dạ, respectively, through their selected poems. The very 
meaning of death, killing, and survival will be analyzed on behalf of both the so-called victors 
and losers. The psychological cost of learning how to kill and coping with atrocities will be 
explored through the eyes of the both sides. 

Keywords: Vietnam War literature,World War I literature, “Dulce et Decorum Est”, killing 
psychology, psychology of surviving after a war. 

BATIDA SAVAŞ, DOĞUDA SAVAŞ: WILFRED OWEN VE LÂM THỊ MỸ 
DẠ’ DEN LANETLI KADERLERIN DÜELLOSU 

ÖZET 

Yüzyıllar boyunca, savaş, birçok kayda değer yazarın odak noktası olmuştur. Savaş, bazan 
Beowulf veya İlyada gibi bir destansı şiir tarafından, ya da bazan da yarı gerçek, yarı mitlerle 
bezenmiş antik günlerin kahramanlıklarıyla beraber savaşın acı getirilerinin ağıtları aracılığıyla 
kavranmıştır. İnsanoğlu o günlerden bugüne epeyce evrimleşmiştir; psikolojik olmasa dahi 
teknolojik olarak. Bu makale felaketvari iki kıyımı, yani I. Dünya Savaşı’nı ve Vietnam 
Savaşı’nı, bizzat Wilfred Owen ve Lâm Thị Mỹ Dạ açısından algılandığı ve temsil edildiği 
biçimde seçilmiş şiirleri yoluyla karşı karşıya getirmeyi amaçlamaktadır. Ölümün, öldürmenin 
ve hayatta kalmanın mutlak anlamı sözde galip ve mağluplar adına analiz edilecektir. Nasıl 
öldüreceğinin ve kötülüklerle nasıl başa çıkılacağının öğrenilmesinin psikolojik maliyeti her iki 
tarafında gözlerinden keşfedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Vietnam Savaşı edebiyatı, I. Dünya Savaşı edebiyatı, “Dulce et Decorum 
Est”, öldürme psikolojisi, savaş sonrası hayatta kalma psikolojisi. 

 

INTRODUCTION 

Nations customarily measure the “costs of war” in dollars, lost production, or 
the number of soldiers killed or wounded. Rarely do military establishments 
attempt to measure the costs of war in terms of individual human suffering. 
Psychiatric breakdown remains one of the most costly items of war when 
expressed in human terms. 
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Richard Gabriel 

No more Heroes 

Mankind has witnessed hundreds thousands of wars throughout his journey 
since his creation. The first bloodshed started with the murder of Abel as well as the 
first mourning of Adam and Eve for their beloved son. Therefore, we can say that war 
and the instinct of killing have existed from the very beginning of humanity. As 
civilizations developed bit by bit, numbers of casualties skyrocketed. Fistful deaths 
doubled to dozens, dozens quadrupled to hundreds and hundreds became thousands 
and millions. While some nations saw wars from an epic perspective to commemorate 
heroic deeds and unforgettable victories, others mourn for their loss and non-
humanistic massacres. Wars caused unfathomable agonies and sorrows in our history. 
So often, literature echoed such griefs through poetry. When we look at contemporary 
times, especially in the 20th century, war poetry has become one of the landmarks of 
the age. In parallel with war poetry, this paper will focus on two distinct authors, 
British author and martyr Wilfred Owen and Vietnamese author Lâm Thị Mỹ Dạ. 
While Owen witnesses the atrocities of the World War I as an officer at first hand, 
LâmThị Mỹ Dạ has seen the horrendous scenes of Vietnam War. It is these dreadful 
moments experienced by the two divergent authors that unite their feelings in one 
motto: “The Poetry in pity.” In this respect, this paper will continue to focus on the 
features of selected poems by Owen and Lâm Thị MỹDạ. 

WILFRED OWEN 

Wilfred Edward Salter Owen was born to Susan and Tom Owen on 18 March 
1893 at Plas Wilmot, the Owestry home of his maternal grandfather Edward Shaw. 
(Potter 2014:15)Owen had always hoped to go to university, but he needed to obtain a 
scholarship. Oxford was his dream, as he wrote with some bitterness but even more 
sadness to his cousin Leslie: “Couldn’t you divine why Oxford is a banned word with 
me, because it is one of my most terrible regrets. I ought to be there.” (Potter 2014: 
38)  

When his hopes for the university vanished, he accepted the offer from the 
Reverend Herbert Wigan to become his voluntary lay assistant in the district of 
Dunsden, close to his cousins the Gunstons. In return for help with community work, 
Owen was given board and accommodation, and assurededucation from Wigan to help 
prepare him for another university entrance exam. (Potter 2014: 39) After some time 
of work, Owen left Reverend Herbert Wigan for some reasons and moved to France. 
There, he was offered the chance by M. Langholz, the sub-director of the Berlitz 
School, to be the director of a tiny Berlitz commercial in Angers in northern France. 
(Potter 2014: 46)  
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When the WW I broke out,enlisted to army as an officer, Owen found himself 
in a dilemma. As he witnessed the deaths and massacres all around the world, he 
started to question the Christian doctrine taught by Jesus Christ. He was wondering 
about the meaning of Jesus’ teachings and he said: 

Iam more and more Christian as I walk the unchristian ways of Christendom. 
Already I have comprehended a light which never will filter into the dogma of 
any national church: namely that one of Christ’s essential commands was: 
Passivity at any price! Suffer dishonor and disgrace; but never resort to arms. 
Be bullied, be outraged, be killed; but do not kill. It may be a chimerical and an 
ignominious principle, but there it is. It can only be ignored: and I think pulpit 
professionals are ignoring it very skillfully and successfully indeed…And am I 
not myself a conscientious objector with a very seared conscience?... Christ is 
literally in no man’s land. There men often hear His voice: Greater love hath no 
man than this, that a man lay down his life-for a friend. Is it spoken in English 
only and French? I do not believe so. Thus you see how pure Christianity will 
not fit in with pure patriotism. (Potter 2014: 78) 

Owen continued his fight till the end. He sent many letters to his mother 
dreaming about the day he would be finally at home with his beloved mother. 
Nevertheless, war was a poisonous carnage. The things he had observed already 
distracted his optimism towards life. It was in those days he crafted his 
masterpiece, Dolce Et Decorum Est, not just as an observer but as an officer 
who participated in every single action and operation. In one of these 
operations, he was killed by friendly-fire that created another irony. He was 
killed by his ‘boys’ he trained and encouraged. He was killed in an action for 
Britain though he lamented for the youth lost and gone forever for the sake of 
Britain’s profits. Potter states the last moments of Owen: 

Zero hour for IX Corps was 5.45 a.m., 4 November. The 14th Brigade crossed the 
canal but the 96th Brigade, which included the 2ndManchesters, was not 
successful. The engineers got a bridge across, but the area was swept with shell 
and machine-gun fire. Wilfred Owen was last seen walking alongside the canal, 
encouraging his men along the water’s edge and patting them on the shoulder, 
saying ‘You’re doing very well, my boy’, when he was hit and killed. The war 
was over just seven days later. (Potter 2014: 104) 

Dulce et Decorum Est 

Bent double, like old beggars under sacks,  

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,  

Till on the haunting flares we turned our backs,  

And towards our distant rest began to trudge.  
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Men marched asleep. Many had lost their boots,  

But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;  

Drunk with fatigue; deaf even to the hoots  

Of gas-shells dropping softly behind. 

 

Gas! GAS! Quick, boys!—An ecstasy of fumbling  

Fitting the clumsy helmets just in time,  

But someone still was yelling out and stumbling  

And flound’ring like a man in fire or lime.— 

Dim through the misty panes and thick green light,  

As under a green sea, I saw him drowning.  

 

In all my dreams before my helpless sight,  

He plunges at me, guttering, choking, drowning.  

 

If in some smothering dreams, you too could pace  

Behind the wagon that we flung him in,  

And watch the white eyes writhing in his face,  

His hanging face, like a devil’s sick of sin;  

If you could hear, at every jolt, the blood  

Come gargling from the froth-corrupted lungs,  

Obscene as cancer, bitter as the cud  

Of vile, incurable sores on innocent tongues,—  

My friend, you would not tell with such high zest  

To children ardent for some desperate glory,  

The old Lie: Dulce et decorum est 

Pro patria mori.(Owen, Stallworthy ed. 2014: 204) 

Analysis 

British soldiers are here on behalf of the British Royalty. Generally what we 
expect from traditional epic wars is that these soldiers posture should be like Achilles 
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or Odysseus or Beowulf. Tough like stone, wild like a lion, swift and sharp like a steel 
long sword. When we look at these lines we have a completely different picture: 

“Bent double, like old beggars under sacks,  

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,  

Till on the haunting flares we turned our backs,  

And towards our distant rest began to trudge.” 

More or less like half-dried leaves, they can’t even move forward, ‘bent 
double’, half crippled. They are not in a healthy condition. Instead of boasting to 
impose fear on their enemies, they only curse to the people who are in charge of their 
presence in the battlefield. They are no more noble soldiers of “the empire on which 
the sun never sets” but the beggars stuck in bogs and bayous. They are covered with 
swamp, blood and sweat. Neither can they move forward swiftly, nor do they have 
boots to wear. They are exhausted and totally shattered due to gas-shells. Suddenly a 
chemical bomb hits the area and with panic and exhaustion some of the soldiers can’t 
even wear the gas masks. Owen himself watches the drowning soldiers helplessly. He 
hears “at every jolt, the blood / Come gargling from the froth-corrupted lungs” of 
passing youth. Moreover, World War I changed the classical understanding of war. 
That is to say, before coming to world wars, wars generally affected the surrounding 
area of the war, the cities or places that it took place. When it comes to two World 
Wars, due to chemical weapons and missiles, not only the physical impact area but 
also the psychological effect reached to everywhere. To give an example, Grossman 
asserts that: 

In The Face of Battle, John Keegan traces conflicts across the centuries, noting 
in particular how the duration of a battle and the depth of the battlefield 
increased over the years. From a duration of a few hours and a depth of only a 
few hundred yards in the Middle Ages, battle grew to the point where, in the 
twentieth century, the depth of the danger zone extended for miles into the rear 
areas, and the battles could last for months even blending into one another to 
create one endless conflict that would last for years. (Grossman, 2009: 270) 

The meaninglessness of death is not a new exploration. Owen confirms 
what Odysseus witnesses.As Odysseus experiences in the underworld when he 
hearkens Achilles’ response,  

“‘Don’t try to comfort me about my death, 

glorious Odysseus. I’d rather live 

working as a wage-labourer for hire 

by some other man, one who had no land 
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and not much in the way of livelihood, 

than lord it over all the wasted dead. (Homer, 490) 

Owen realizes that as in Achilles’ death, there is nothing glorious and beyond 
the border of life, there is nothing but death. It is only termination of existence for 
nothing but the sake of leaders bloodshed thirst related with “desperate glory,” and 
“the old Lie: Dulce et decorum est, Pro patria mori.” 

VIETNAM: WAR AND PSYCHOLOGY  

“The great god Mars tries to blind us when we enter his realm, and when we leave he 
gives us a generous cup of the waters of Lethe to drink.” Glenn Grey (Cited by 
Grossman 2009: 34) 

Vietnam War, along with 20th century contemporary wars, is a very good 
example of East-West clash. After the Second World War, imperialist powers sought 
to encapsulate the rest of the world against the danger of Communism and socialism. 
Like the war in Korea, Vietnam War is another perfect example of this clash. 
However, wars are not anymore physical contests of two armies that try to 
disempower each other. Karnow asserts that “[i]n human terms at least, the war in 
Vietnam was a war that nobody won – a struggle between victims. Its origins were 
complex, its lessons disputed, its legacy still to be assessed by future generations. But 
whether a valid venture or a misguided endeavor, it was a tragedy of epic dimensions. 
(Karnow 1997: 11) Lt. Col. Dave Grossman, a retired soldier and a psychiatrist points 
out the trauma of American soldiers in Vietnam: 

How the American soldier in Vietnam was first psychologically enabled to kill to 
a far greater degree than any other soldier in previous history, then denied the 
psychologically essential purification ritual that exists in every warrior society, 
and finally condemned and accused by his own society to a degree that is 
unprecedented in Western history. And the terrible, tragic price that America’s 
three million Vietnam veterans, their families, and our society have paid for 
what we did to our soldiers in Vietnam. (Grossman 2009: intro xxxii) 

History is an animate process, a continuity of linkedactions. As Sir Isaac 
Newton puts forward his thesis as “Every action has an equal and opposite reaction”, 
wars brought more problems than they supposed to bring so-called solutions. It is 
visible that the U.S governments have claimed that their existence in overseas and the 
remotest continents can only be explained through their wish to maintain world peace. 
As Karnow admits, “…a more prevalent strain in American expansionism was 
evangelical – as if the United States, fulfilling some sacred responsibility, had been 
singled out by the divinity for the salvation of the planet. (Karnow 1997:13) During 
the Vietnam War, cluster bombs dropped by B-52 bombers and caused lots of 
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casualties including civilians. Karnow emphasizes the destruction caused by these 
bombers: 

“The B-52 attacks were terrible,” recalled Colonel Bui Thin, who survived more 
than twenty raids. “The planes flew at high altitudes so that we had no warning. 
Suddenly the bombs were exploding around us. We would block our ears, scatter 
in every direction and look for holes in the ground in an effort to escape a direct 
hit. The bombing lasted only a few minutes, and we would come out to bury the 
bodies of our unlucky comrades, many mangled beyond recognition.” Equally 
horrible was napalm, which melts its victims into a kind of gelatin. Some 
hideously disfigured survivors, mortified by their appearance, crept off to live in 
caves and other remote spots. (Karnow 1997:22) 

Americans tried to crack the morale of Communists through inexorable attacks 
from 15 March of 1965 to 15 March of 1973. The attacks however didn’t bring the 
desired outcome,  

[s]o the United States, which had brought to bear stupendous military power to 
crack Communist morale, itself shattered under the strain of a struggle that 
seemed to be interminable. An original aim of the intervention, first enunciated 
by President Eisenhower, had been to protect all of Southeast Asia, whose 
countries would presumably “topple like a row of dominoes”, were the 
Communists to take over Vietnam. Ironically, as Leslie Gelb of The New York 
Times has observed the real domino to fall was American public opinion. 
(Karnow 1997: 24) 

Meticulously designed American plan backfired in Vietnam. Not only did they 
retreat from Saigon, but also American soldiers were protested in their home. They 
were seen as losers and killers: 

One veteran told a CBS television team that “A lot of people want to make sure 
that we don’t engage in that type of situation again.” Gus Wilson, mayor when 
the young men departed with their National Guard unit in 1968, was still mayor: 
“We believed that the first thing that you did for your country was to defend it. 
You didn’t question that. But I think we realized as we went along – maybe later 
than we should have – that the government was pulling a bit of flimflam. We 
weren’t people – the way it was conducted, its ultimate purpose. Though I am 
still a patriot, I ended up very disillusioned. (Karnow 1997: 26) 

The war in Vietnam didn’t last as the officials expected. The U.S. Army lost its 
reputation and American people protested the unlawful deaths in Vietnam. It was far 
from being a real American case. Vietnam was a remote country and many countries 
tried to colonize Vietnamese people one by one. Chinese, Japanese and French armies 
controlled Vietnam’s territory and Vietnamese militia endured them with a cost of 
around 3.000.000 casualties (though this number might vary since it was impossible to 
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count casualties after bombing). “Of the nearly three hundred thousand GIs killed in 
World War II, more than 20 percent were missing, and the same proportion applied to 
Korea. But, by 1996, the bodies of only a tiny fraction of those who died in Vietnam 
had not been recovered.” (Karnow 1997: 54) Americans, on the other hand, lost their 
beliefs in this war. “The U.S. army had disintegrated as the war wound down during 
the early 1970s. With Nixon repatriating American troops, nobody wanted to be the 
last to die for a cause that had lost its meaning, and for those awaiting withdrawal only 
survivals counted. In addition to that, “the broader impact of the war on the U.S. 
armed forces was even worse.  Between 1965 and the departure of the last American 
combat soldiers in early 1973, the bill for Vietnam totaled more than $120 billion – 
much of which would have normally been invested in modernizing the nation’s 
defenses. (Karnow 1997: 31) 

Psychological costs of the wars in 20th century are far more than anything. Post-
Traumatic Stress Disorder became a common sickness for soldiers who survived the 
wars. Karnow states that  

A Veterans Administration survey released in 1988 estimated that some five 
hundred thousand of the three million U.S. troops who served in Vietnam 
suffered from “post-traumatic stress disorder” – a higher percentage than those 
affected by “shell shock” in World War I and “battle fatigue” in World War II, 
as a similar infirmity was termed in those conflicts. (Karnow 1997: 33) 

Battle in Vietnam was something unusual. Unlike the two World Wars, in 
Vietnam GIs weren’t sure about the enemy. As Vietcong forces and North Koreans 
infiltrated into Saigon easily, even they disguised themselves as civilians. In one 
occasion, Nick Uhernik states the bloody vision of this war:  

Simultaneously everyone leveled his weapon at him and fired. “Jesus 
Christ!” somebody gasped behind me as we watched his body reverse 
course back toward the trees; chunks of meat and bone flew through the 
air and stuck to the huge boulders. One of our rounds detonated a 
grenade the soldier carried, and his body smashed to the ground beneath 
a shower of blood… (Cited from Nick Uhernik, Battle of Blood by 
Grossman 2009: 268) 

What is more, though the average age of American soldiers was somewhat very 
young, GIs had to fight against children warriors and women as well. As Grossman 
asserts, 

At a Vietnam Vets Coalition meeting in Florida, one vet told me about his 
cousin, who was also vet, who would say: “They trained me to kill. They sent me 
to Vietnam. They didn’t tell me that I’d be fighting kids.” For many, this is the 
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distilled essence of the horror of what happened in Vietnam.  The killing is 
always traumatic. But when you have to kill women and children, or when you 
have to kill men in their homes, in front of their wives and children, and when 
you have to do it not from twenty thousand feet but up close where you can 
watch them die, the horror appears to transcend description or understanding. 
(Grossman 2009: 268-269) 

This trauma kept Americans mind ferociously. To recover from it, soldiers were 
given excessive drugs. However, without any therapy, drugs were useless and further 
detoriated their minds: 

Drugs may help make an individual more susceptible to some forms of therapy, if 
therapy is available. But if drugs are given while the stressor is still being 
experienced, then they will arrest or supersede the development of effective 
coping mechanisms, resulting in an increase in the long-term trauma from the 
stress. What happened in Vietnam is the moral equivalent of giving a soldier a 
local anesthetic for a gunshot wound and then sending him back into combat. 
(Grossman 2009: 273) 

The charges of their oppressors always turned around the doing of murder. 
While those who had in any way contributed toslayingactions were called baby 
assassins and murderers, the outcome was frequentlyprofound traumatization and 
damaging as a consequence of the antagonistic and condemning “homecoming” from 
the state for which they had agonized and sacrificed. Moreover, this was the only 
homecoming obtained by them. “At worst: open hostility and spittle. Or at best, as one 
put it in his letter to Greene, an indifference that verged on insouciance.” (Grossman 
2009: 281) 

LÂM THỊ MỸ DẠ 

Lâm Thị Mỹ Dạ, born in QuảngBình province in 1949, is a Vietnamese poet. 

LâmThị Mỹ Dạ took education from the Writer's College in 1983, and got a 
diploma for advanced studies in literature at Moscow's Gorky University in 1988. She 
has worked as a reporter and an editor, and currently she has a role as an Executive 
Board Member of the Vietnamese Writers’ Association and Chairperson of the 
ThừaThiên Huế Writers' Association. She presently lives and works in Huế, in central 
Viet Nam. 

The Face Beneath 

For the American soldiers 

who died in the war in Vietnam 

I want to be a small deer 
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Running under the sky through green grass 

Don’t make me go into thick jungle 

Or I will become a fierce wolf 

Who can foresee the tricks and snares of life? 

Deception 

Is disguised by sweet tongues 

I was an unwitting deer  

Wandering far from my field of fresh grass 

My face was the face of a wolf 

In deep caves, in shadows, dark and still 

Then a call startled me awake 

And I remembered that once my eyes 

Had been clear, the eyes of a deer 

At the end of the road I fell down 

When a bullet struck my blood-filled chest 

If you look under the wolf’s skin 

You’ll find the red heart of an innocent deer 

(LâmThịMỹDạ 2005: 13) 

Analysis: 

The average age of the American soldier in Vietnam was nineteen, seven years 
younger than his father had been in World War II, which made him more 
vulnerable to the psychological strains of the struggle – strains that were 
aggravated by the special tension of Vietnam, where every peasant might be a 
Vietcong terrorist. (Karnow 1997: 34) 

Politics of war turns innocent youth into ruthless hunters. From an innocent deer 
they become wild wolves. When we look at the age average of American soldiers, the 
average was 19 and most of these boys hadn’t even seen a street fight up to their ages. 
“They were teenagers leading teenagers in a war of endless, small-unit operations, 
trapped together in a real-world reenactment of The Lord of Flies with guns, and 
destined to internalize the horrors of combat during one of the most vulnerable and 
susceptible stages of life.” (Grossman 2009: 267) Coming from the American ghettos, 
these boys learnt to kill and survive and die in the wild forests of Vietnam. As in the 
title of Wilfred Owen’s Dulce et Decorum Est, American youth was ‘deceived’ “by 
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sweet tongues” to enter Vietnam war to become eternal heroes. At the end, though 
their “blood-filled chest” was covered by “wolf’s skin” they were sent back to home in 
wooden boxes to be embraced by tear-stained mothers. They were mother’s boys, and 
then became army’s boys to fall into the forest to become mother earth’s boys. 

Night Harvest 

White circles of conical hats have come out 

Like the quiet skies of our childhood 

Like the wings of storks spread in the night 

White circles evoking the open sky 

 

The golds of rice and cluster-bombs blend together 

Even delayed-fuse bombs bring no fear 

Our spirits have known many years of war 

Come, sisters, let us gather the harvest 

 

Each of us wears her own small moon 

Glittering on a carpet of gold rice 

We are the harvesters of my village 

Twelve white hats bright in the long night 

 

We are night frightened by bullets and bombs in the air 

Only by dew wetting our lime-scented hair 

(LâmThịMỹDạ 2005: 5) 

Analysis: 

In these lines we see the bloody rendezvous of “white circles of conical hats” 
with green helmets. They are harvesting green rice blended with blood and cluster-
bombs. Night brings fear and death. It is like an endless night which will not bring a 
day or morning. However, the women of Vietnam who should be far from war gather 
around to harvest the rice. Like picking up rice, they are picking up corpses instead of 
crops. These 12 women, each presumably represent a month, born into nature and fell 
into nature with their lime-scented hair. They have merged into nature, become almost 
inseparable parts intertwined to each other. Every bomb has been dropped to 
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Vietnam’s heart is a bomb fallen into humanity’s heart. Uncountable deaths and losses 
became the stars and skies that will shine eternally to commemorate the ones dies for 
nothing and to remind mankind what has happened in Vietnam.   

CONCLUSION 

What brings these two authors from different times and places is the ironical 
arrival of their fates. As a matter of fact, the duel of execrated fates ends in withdrawal 
of each side into sanctity with a great willingness. That is, there is no winner of these 
wars. Only humanity loses. Ironically, Owen sacrifices himself for Britain which he 
criticizes; Mỹ Dạ embraces innocent American soldiers who were brought to kill her 
people. The old sweet lies disillusion both sides and lead them to their very own 
endings. The abundant inclination to kill is ever ready in human nature. Maybe this 
willingness can be grasped through the lines Barbara Tuchman wrote to explain a 
German officer’s perception: 

Just before the crimson apocalypse of World War I, as a twenty-one-year-old 
cavalry officer in 1870, Bernhardi had been the first German to ride through the 
Arc de Triomphe when the Germans entered Paris. Since then flags and glory 
interested him less than the theory, philosophy, and science of war as applied to 
“Germany’s Historic Mission,” another of his chapter titles. He had served as 
chief of the Military History section of the General Staff, was one of the 
intellectual elite of that hard-thinking, hard-working body, and author of a 
classic on cavalry before he assembled a life-tine’s studies of Clauswitz, 
Treitschke, and Darwin, and poured them into the book that was to make his 
name a synonym for Mars. War, he stated, “is a biological necessity”;it is the 
carrying out among humankind of “the natural law, upon which all the laws of 
Nature rest, the law of the struggle for existence.” He also added that…”What 
we now wish to attain must be fought for,” and from here he galloped home to 
the finish line: “Conquest thus becomes a law of necessity.”(Tuchman 2004:13) 

Man wants to conquer and fights back not to be conquered while trying to 
maintain his existence. This struggle has many times subjected by literature and 
Wilfred Owen is one of the well-known war poets. It is true that Owen has become the 
second most read author in England after Shakespeare. He strived for passivation and 
lamented for the youth passed away. However, only two decades later after the First 
World War, The Second World War started. When it comes to Vietnam, Karnow 
discusses that, 

Reconstructing Vietnam would have been daunting even under the best of 
circumstances. Its economy was shattered, its social fabric unraveled, its people 
exhausted, both in the north and in the south. Enormous areas lay in ruins. The 
death and destruction had ripped apart families whose political allegiances had 
been further fragmented in what was essentially a civil war. After struggling for 
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survival during the war, the population was now struggling to survive a 
disappointing peace. More than a million Vietnamese fled abroad, often at their 
peril. (Karnow 1997: 36) 

Even Vietnamese people aren’t sure about their victory. They are confused after 
the war and in a situation that ironically need help from Americans to re-establish their 
country:  

In 1981, Pham Van Dong, then the prime minister said: “Yes, we defeated the 
United States, but now we do not have enough to eat. We are a poor, 
underdeveloped nation. Voussavez, waging war is simple, but running a country 
is difficult...We should have heeded the old Chinese adage: You can conquer a 
country from horseback, but you cannot govern it from horseback. (Karnow 
1997: 36-37) 

Dr. Duong QuynhHoa, a noticeable pediatrician and longtime Communist, who 
had been theoriginator of the National Liberation front, said “I have been a 
Communist all my life, but now I’ve seen the realities of Communism, and it is a 
failure – mismanagement, corruption, privilege, repression. My ideals are gone.” 
(Karnow 1997:37) 

As a matter of fact, almost all Vietnamese on both sides had lost a dad, a brother 
or a son in the war – and even innumerable women and offspring had died or been 
crippled. Moreover, while “the novels, poems and memoirs by American Veterans 
invariably concentrated on the war’s horrors while Communist accounts celebrated it 
as an epic.” (Karnow 1997: 49) Frankly speaking, Karnow’s words below would 
consequently demarcate the duel of East and West in an inductive way: 

The collision of East and West stimulated Asians both to resist and to adapt, 
infusing them with the vitality to recover their identity, revise old practices and 
define fresh aspirations. The experience also stirred the Vietnamese – sowing the 
seeds of s struggle that was to culminate in more than fifty-eight thousand 
American names etched into a granite memorial in Washington. (Karnow 1997: 
59) 
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ABSTRACT 

Despite the fact that not only Mary Shelley's ignored and abandoned creature but also the 
robots are generally supposed as the tinny machines in some dystopian works such as Karel 
Čapek's R.U.R. and Isaac Asimov's I, Robot. The works report a fiction about the artificial lives 
created by human beings. They attempt to create an artificial life with an excessive desire to 
reach the secrets of nature. However, the mutual relationship among these works can be 
mentioned like that all the authors have displayed the potential danger of man's bequested 
willing of claiming the role of God. It seems as if the theme questions about the presence of 
God when viewed from this side, but the framework basically emphsizes the struggle between 
the worlds of the dominator and the dominated. At the begining, human beings’ purpose is to 
help the humanity and serve better living conditions but then it is understood that the truth is 
totally different. The truth is as old as humanity. The powerful feeling that perfectly captures 
the human being is his hubris. This feeling instinctively directs him and makes him believe that 
creating a life can be possible. However, creating an artificial life causes enormous disaster. 
These creations aren’t accepted as an individual by human society and what is even worse is 
that their creators reject taking responsibilities of their creations instead they prefer slamming 
the door.As a result of this decisionfirst, humans unconsciously allow death come to their life. 
Second, it turns into a struggle between the worlds of the dominator referring to human beings 
and the dominated referring to artificial lives which ends with potential destruction and 
degradation of both sides. This situation is something like a punishment to humankind. It is 
new world order, which is combined with mankind's limitless enthusiasm. Every attempt to 
destroy to law of the nature brings another destruction on humankind. 

Keywords: Artificial life, desire, dominator, dominated,  

INTRODUCTION 

The danger of man’s hubris is one of the significant themes which has been 
discussed for ages since the world of ancient Greece and brings the worst devastation 
to the mankind. The concept of hubris refers to the great pride of humans who believe 
in themselves to have godlike power. The story of Icarus might be one of the examples 
of a man of Greek mythology who has a great pride. He is the son of the master 
craftsman Daedalus and attempts to escape from Crete by means of wings that his 
father warns him first of his complacency and then of his hubris.However, he neglects 
his father’s warnings regarding flying high and too close to the sun. Subsequently, he 
cannot avoid melting his wings and falling into the sea.  

In spite of mythological background, human being’s hubris and his intention to 
be in God’s shoes appears in the world of contemporary world by means of artificial 
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intelligence. It seems that the future will probably be shaped by the intelligent designs 
of humans like smart cars, smart phones or smart houses and we humans might highly 
feel to turn ourselves into godlike beings. Turning back to the 19th century, Mary 
Shelley’s Frankenstein can be a good example of a man who has a considerable desire 
to go beyond the limits of nature, for the pride of being different in connection with 
his own ego. His enthusiasm about having the power of God makes him blind that he 
doesn’t see the possible consequences of creating a life unnaturally. This major theme 
in Frankenstein provides a basis between the works ofR.U.R and I, Robotas the works 
of epic and science fiction are reminders of earlier periods when myths and legends 
become the cultures of the world. 

THE IDEA OF CREATING AND KILLING   

The idea of breathing life into non-living things dates back to ancient Greek 
mythology, too. In Greece the role of gods and goddesses were not only limited to 
control the nature but also they had the capability of turning inanimate into animated 
as happen to Galatea to whom Aphrodite breathed life. Then, if one introduced 
Frankenstein as a Golem story, it wouldn’t be a mistake. The antecedent of the Golem 
stories becomes root fables for many subsequent stories about automatons like robots. 
In this sense the concept of creating an artificial life shows itself in Karel Čapek’s play 
R.U.R. in 1920. It is one of the 20th century versions of Frankenstein that underlines 
the same issue. Domin as a major character describes a man who has great self-
confidence for creating an artificial life. Domin deeply supports the philosophical 
basis of desire to give a life but now it is called ‘robot’. The robots that Domin is 
planning to create are more powerful than God`s creation, they must be the cheapest 
and their requirements must be the smallest. They are the best workers of all. Then it 
means they are kind of slaves of their creators. In such a way, he has a chance to 
establish a new generation of perfect race that he completely forgets about his own 
kind. By rejecting mankind, Domin in fact rejects himself. He just wants a perfect 
race, doesn’t matter if it is human or a machine. It might be more than human and 
robot.  

However, by creating robots humans develop a system that leads to chaos. Since 
this system causes to build a new society, which is the biggest threats to the survival 
of the human race. Robots, now, effectively take control of the world with the intent of 
killing all mankind. The way creators treat them, it ends with the same treatment of 
new generations towards the creators. 

Now robot race ultimately attends to a revolution versus human race. This 
rebellion proves that they eventually become stronger and they act independently by 
rejecting the control over their lives by humans. Robots, the dominated one use 

899 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

intimidation to take the control and decide to become the dominator. This issue comes 
to light first when Dr. Frankenstein’s creature points out “you are my creator but I am 
your master; obey!” (Shelley 2011: 140). This is an impressive message which 
exhibits the creature’s real ambition. It is a desire for authority, for being a dominator 
not a dominated.  

The tendency of the dominated one’s revolting against the dominator continues 
to play a dominant role in the history. This time it is an artificial intelligence and 
appears in modern science fiction novels with Isaac Asimov’s I, Robot which came 
out in 1950.I, Robotalso focuses on futuristic stories that could one day be real.  

Asimov is well-known author of robot fantasy series who introduced ‘The 
Three Rules of Robotics’ for the first time in 1942. He negotiates how these rules 
influence the relationship between the robots and human beings. According to the first 
law, it demonstrates that human beings are considered of primary importance while 
robots are secondary. Robots must serve their human beings is the second law and last 
law concerning robots existence, refers to again the importance of the first and the 
second laws. These three laws thus accept the humans as masters who have full of 
control whereas robots are supposed to be under control.  

Through the stories, the robots perpetually transform themselves. As stated in 
the story of Evidence, they are not human like robots any more, they are really 
humans. In fact making humanoid robots is a very challenging task, which requires a 
great imagination for humans. When this new technology is introduced into society 
which then leads to society’s transformation, the distinction between a technophobic 
and a technophile appears accordingly both human’s desire and fears. However, what 
does fear mean in that point? The answer might be related to the fear of losing 
authority and becoming the dominated. Humans get used to living with the artificial 
lives as a part of everyday life so long as being the dominator. Humans cannot admit 
to be inferior. They are only determined to be superior beings with their ultimate 
egoist characters.  

IN CONCLUSION 

The reasons to create a life are derived from the desire for power. It is a basic 
human desire coming from the birth. As the doctrine of “the will to power” of 
Freidrich Nietzsche, he utters that “every action toward another individual stems from 
a deep-down desire to bring that person under one's power… the psychological motive 
is the same: to exert ones will over others” (Denneson 2016). Humans are the creators 
who represent the society of dominators who have superior authority over others 
whereas the creatures represent the society of dominatedones or slave ones. It is the 
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system of domination of the world. Societies control humans’ behavior explicitly and 
implicitly. Somebody has to be dominator and somebody has to be dominated. 

The world has changed a great deal since science fiction novels were written. 
Most societies increasingly seem to be oriented with various technologies, which have 
shaped the new world as well as changing humans’ thoughts about robots. For 
instance Sherry Turkle a professor of the social studies of science and technology 
made an experiment in the 1980’s and 90’s, She used to say that love and friendship 
are connections that could occur only among humans, by showing an evidence of the 
interview with a boy in 1983, asking him to robots and the boy answered he preferred 
to talk his father because machines couldn’t truly understand human relationship. In 
2008 she again interviewed another boy, asking the same questions but this time the 
answer was astonishing and thought-provoking. He said he had preferred to talk a 
robot with a large database of knowledge about relationship patterns, rather than his 
dad, who might have given bad advice (Moskowitz 2013). This is the new point of 
view on how people are into technology, and how the development of technology 
changes the course of the lives.Man’s attempt to satisfy themselves by playing God 
lies behind the desires to be dominator which is the tendency of man’s juxtaposition to 
God and the fear to be dominated or inferior. 

Humans need to create their own limits otherwise the archetypes will become 
their downfall. In that situation it is necessary to explain the theory of Carl Gustav 
Jung. He introduces many archetypes that are based on repeating patterns of thought 
and action which “have an enormous impact on the individual, forming his emotions 
and his ethical and mental outlook, influencing his relationships with others and thus 
affecting his whole destiny”(1946: 377). Thisarchetype is the negative side of 
personality or ‘the shadow’ that one may not want to share with anybody else. It also 
shows “often the fear is so great that one dares not admit it even to oneself”(1957: 
50). According to Jung, the more man denies himself or the more he is not aware of 
his shadow, the more this archetype becomes devastating. Since there is an innate evil 
in human nature waiting to be appeared depending on appropriate circumtances. It is 
the power of individual to create his end. 
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ÖZET 

Garipçiler, Serbestçilerin tutumuna yakın seyreden, uyağın işlevine, her türlü söz ve anlam 
sanatına, hece ve aruz ölçüsüne karşı, şiirin duygudan çok duyarlılığın ürünü olması gerektiğini 
savunan, çoğunluğa anlamlı olarak seslenen bir akımdır. Bu akımın temsilcileri Orhan Veli 
Kanık, Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’dır.  

Sunumumun odak noktasını Orhan Veli ile eserlerini Batı Ermenicesinde vermiş olan Zareh 
Yaldızcıyan’ın eserleri oluşturmaktadır. On yıl arayla dünyaya gelen iki şairin en büyük 
benzerlikleri, her ikisinin de İstanbul’un havasını soluyup suyunu içmeleri ile yaşama olan 
bakışlarını satırlara yansıtma biçimleridir. En büyük farkları ise, birinin eserlerini Türkçe 
verirken, diğerinin Ermenice vermesidir. Her iki şairin de kendi yaşamlarını kısaca anlattıkları 
şiirlerinden kısa bir alıntı verecek olursak, ikisinin de benzerliklerinden ve Garipçi 
yaklaşımından küçük bir örnek sunmuş olabiliriz.  

Anahtar Kelimeler Garip Akımı, Şiir, Orhan Veli Kanık, Zareh Yaldızcıyan, Ermenice 

TWO REPRESENTATIVES OF GARİP MOVEMENT, ORHAN VELİ KANIK 
AND ZAREH YALDIZCIYAN 

ABSTRACT 
Garipism, is a trend that comes meaningful to majority, following Liberalists attitude closely, against 
function of the rhyme, any kind of rhetoric and sensual art, against syllable and aruz, defensing poetry’s 
being fruit of sensibility rather than sensation. Representatives of this trend are Orhan Veli, Oktay Rıfat 
and Melih Cevdet. This presentation’s focus is Orhan Veli & Zareh Yaldızcıyan (Zahrad) and their works. 

The biggest similarity of these two, other than having ten years of age disparity, is breathing İstanbul’s air 
and drinking water and reflecting their approach to their lines. The biggest difference is the languages 
they use.Little quotations from their poems about themselves, present you a sample of their similarity and 
Garipist approach.  

Keywords: Garip Movement, Poetry, Orhan Veli Kanık, Zareh Yaldızcıyan, Armenian 

GİRİŞ 

Şairler “garip” insanlardır. Zaten garip olmasalar “şair” olmazlardı, kanımca. 
Onlar herkesin gördüğünden, düşündüğünden farklı algılarlar hayatı. Bu yüzden 
şairdir onlar, çarpıcı, etkileyici. Bir paragrafta anlatılabilecek bir şeyi konuyu, 
kavramı, olguyu bir dizede anlatabilirler. 

Komşu, hatta iç içe yaşayan iki topluma ait şiirler, yakın oldukları kadar 
birbirlerinden uzak olmalarının yanı sıra, birbirlerine uzak oldukları kadar da yakın 
olabilirler. Buna verilebilecek en iyi örnek ise Türk ve Ermeni şiirleridir. 
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1. GARİP AKIMI 

“Eskiye ait olan her şeye karşı çıkmak.” anlayışını taşıyan Garipçiler, 
geçmişe/geleneğe iki ayrı yönden karşı çıkmışlardır. Bunlar, estetik değerler (şiir 
geleneği, şiirin iç meseleleri, şiiri psikoloji ve şair) ve toplumsal - siyasi değerler 
(şiirin toplumsal oluşum içindeki yeri)dir. 

2. ORHAN VELİ 

 “1914’te doğdum. 1 yaşında “kurbağadan korktum.9 yaşında okumaya, 10 
yaşında yazmaya merak sardım.13’te Oktay Rifat’ı, 16’da Melih Cevdet’i tanıdım. 

17 yaşında bara gittim.18’de rakıya başladım.19’dan sonra avarelik devrim 
başlar. 

20 yaşından sonra da para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim.25’te 
başımdan otomobil kazası geçti.Çok aşık oldum.Hiç evlenmedim, şimdi askerim.( 
Özdemir, 1999 s-9396 )diye özetler, yaşamını Orhan Veli.  

Lise sıralarında, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet ile yakın arkadaş olur. “Garip” 
akımını oluşturacak olan Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat 
Horozcu, ilk olarak Ankara Erkek Lisesi’nin yayın organı olan, “Sesimiz” dergisinde 
yazmaya başlarlar. Bu esnada, diğer iki Garipçi gibi, o da lisedeki öğretmenleri ve 
aynı zamanda şair ve yazar olan Halil Vedat Fıratlı, Rıfkı Melül Meriç, Yahya Saim 
Ozanoğlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dan etkilenir. ( Kanık 1996, s.82 ) 

Orhan Veli'nin şiir gücünü belirtebilmek için ilk şiirlerinden söz açmakta yarar 
vardır. Ölçülü uyaklı, imge yükü bol bu şiirler, 1936 yıllarından başlayarak 
yazınımızda dikkati çeker.  

İlk şiirlerinden başlayarak heceyi kolay kullanan, ölçülü, uyaklı şiire ustalıklar 
katmasını bilen bir şair karşısında olduğumuzu gösterir. (Onaran 2002,s.21) 

Değerli Hocamız Prof. Dr. Olcay Önertoy’un ağzından: Orhan Veli’nin özel 
hayatını fazla bilmiyorum. Sonradan ortaya konulduğu kadarıyla, Ankara’da 
yaşadığını, babasının Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda bir sanatçı olduğunu 
biliyorum. Orhan Veli hiçbir zaman maddi bakımdan rahat bir hayat sürmemiş. Daha 
çok yaşamın olumsuz yanlarını tatmış. Bunu şiirlerinde de seziyoruz zaten, sıkıntı 
içinde. Oluşunu sanıyorum bir takım şeylerin doğmasında, değişik etmenler oluyor. 
Bana öyle geliyor ki, daha çok bazı sıkıntılar içinde olmak yeni bir şeye 
sürükleyebiliyor sanatçıyı, dar zamanlarda olmak, değişik, yeni söylemlere götürüyor. 
Orhan Veli’de de biraz bu var. Yaşadığı sıkıntılar içinde, bir takım gerçekleri görüyor. 
Onları yansıtmak istiyor. Geniş kesime duyurmak istiyor. Ama nasıl duyuracak? 
Değişik biçimler deniyor.  (SAYLAN, Tuna (2004). Garip Akımının İki Temsilcisi: 
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Orhan Veli Kanık ve Zareh Yaldızcıyan. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara 
Üniversitesi) 

3. ZAREH YALDIZCIYAN 

ÖZGEÇMİŞ 

Nişantaşı’nda / Hacı Levon’un evinde / 1924’ün 01 Mayıs’ında / Bir Cumartesi 
günü dünyaya geldim / -gündüzdü- / Kuşkusuz sezdim / beni nasıl bir hayatın / 
beklediğini / Reddettim yaşamayı  nefes almadım- / Oradaydı büyük teyzem Verkinia 
/ Bir sıcak bir soğuk suya / Soktu beni / (Sıcak soğuk nedir / doğar doğmaz bildim) / 
İki üç yıl sonra babam öldü veremden(Yaldızcıyan, 2002 s.21)… diye özetler hayatını 
Zareh Yaldızcıyan.  

10 Mayıs 1924 tarihinde İstanbul Nişantaşı’nda dünyaya gelir. Gerçek isminden 
ziyade, mahlası olan “Zahrad” adıyla tanınır. Şair üç yaşındayken, babası Movses 
Yaldızcıyan veremden hayata gözlerini yumar. Babası gibi gördüğü, anne tarafından 
dedesi Hacı Levon adıyla bilinen, Levon Vartanyan tarafından büyütülür. 

Ermeni şairler arasında, eserlerinin tümünü Batı Ermenicesi ile veren Zahrad’ın 
şiirindeki özelliği, sadeliği, yaşam felsefesi ve dünya görüşüdür. Kısa konuları işleyişi, 
“bazen Orhan Veli Kanık’ı andırır. Şöyle ki: “Canan ki Degustasyon’a gelmez/ Balık 
Pazarı’na hiç gelmez”(Orhan Veli Kanık). “Açık havada çok yattı/ Biraz da yeraltında 
yatsın/ Ayakkabıları rahata kavuştu” (Zareh Yaldızcıyan- Gigo’nun Ölümü) 
(Gobelyan 1998) 

Yervant Gobelyan’ın ağzından Zahrad: Şiirsel dil denen bir şey var. Kelimelerin 
kullanılışı gibi... Zahrad bunlara hiç aldırmıyor. Diyor ki “Şiirsel sözcük denen bir şey 
yok. Fikir var. O fikir, şiiri anlatır.” Niye bunu söyledim? Zahrad’ın kullandığı 
kelimeleri bazen çok basit buluyorlardı. Diyorlardı ki, “Şiirsel değil, ama şiirde böyle 
sözcükleri kullanıyor efendi.” Hatta onun şiirlerinden birinde kullandığı sözcükleri, 
günün tanınmış yazarlarından biri, bir mizah dergisinde adını, “Zahrad” yerine 
“Zerzavat” diye kullandı. Bunu anlatırken de, bir dernekte “İşte Zahrad bu.” dediler. 
Zahrad buna aldırmadı; devam etti yazmaya. Belki bir yerde rastlamıştır. Zahrad, 
bugün yirmi beş, otuz dile çevrilmiş bir şairimiz. Birçok ülkede, dergiler, çalışmalarda 
Zahrad’ın yeri var. Zahrad bu..  (SAYLAN, Tuna (2004). Garip Akımının İki 
Temsilcisi: Orhan Veli Kanık ve Zareh Yaldızcıyan. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 
Ankara Üniversitesi) 

4. ZAHRAD’IN AĞZINDAN ORHAN VELİ 

Orhan Veli, zavallıcık çok erken ayrıldı. Kendi tutturduğu yol, biraz sadeydi, 
ama güzel bir yoldu. Eğer biraz daha yaşasaydı çok daha özlü şiirler yazabilirdi. Yazık 
oldu. Süleyman Efendi’ye yazık oldu; ama, Orhan Veli’ye de yazık oldu.  
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Bir gün Kınalıada’da oturmuş içiyordu. Tanıştırdılar bizi. “Merhaba, 
nasılsınız?” dedim. “Toniğim!” dedi. “Tonik” yani!.  (SAYLAN, Tuna (2004). Garip 
Akımının İki Temsilcisi: Orhan Veli Kanık ve Zareh Yaldızcıyan. Yüksek Lisans 
Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi) 

5. İKİ ŞAİRİN ÖRTÜŞEN ESERLERİNDEN BİR ÖRNEK 

Her iki şairin de eserleri içerik, betimsel ve biçimsel olarak karşılaştırıldığında 
aralarında hem büyük bir duygudaşlık hem de betimleme yeteneğinin yansımasını 
görmek olasıdır. Bu eserlerinden tek bir örnek vermek gerekirse:  

Orhan Veli’nin “Bir Duyma da Gör” ile “Dalga”, Zahrad’ın “Sürgün”, “Şarkı 
Değildi” ve “Istakoz” adlı çalışmaları incelemeye değerdir.  

Deniz, sonsuz derin maviliktir. Kimine göre ıslak, dalgalı, gizemli, canlı, bazen 
ölüdür. Denizle karanın, veya başka bir deyişle, gökyüzünün buluştuğu yer iki 
dünyanın ayrımıdır. Bu ayrım simetrinin ortak çizgisidir. Denizin dışında yaşayan biz 
insanlara göre en yüksek yer dağlar, denizde yaşayanlar, için de bizim derinlik diye 
adlandırdığımız çukurlardır. Bu iki dünya birbirinin tersi olduğu kadar birbirinin de 
benzeridir. 

Deniz de birçok şey saklıdır, biz insanların gözünden. Her iki şair de denizle 
içiçe olan bir şehir olan İstanbul’dan gelmelerinden dolayı denize ve deniz canlılarına 
yabancı değillerdir. Bu da her iki şairin de sahip olduğu kültürel art alanın yansıması 
olarak alınabilir.  

İki şair de deniz çocuğudur. İkisi de İstanbul’da doğup büyümüştür. İkisi de 
yakındır ıstakoza, midyeye, balığa. İkisi de bilir, nasıl gizleyeceklerini düşüncelerini, 
tümcelerini denizde. Hem çok şey anlatırlar, hem de çok şeyler saklarlar denizde. 

Yukarıda da değinildiği üzere, her iki şair de, hislerini açıkça belli etmeden, 
“deniz” imgesini kullanarak, içlerinden geçenleri kağıda dökerler. Her ikisi de 
sıkıntılarını “deniz”e vururlar. Denizin insanların sıkıntılarını alıp, içlerini 
ferahlatmasının da etkisi olduğu açıktır. Farklı bir bakış açısıyla, belki de birini 
anlatmak ister Zahrad “yengeç”i ve “ıstakoz”u kullanarak; Orhan Veli de “taka”yı ve 
denizde yüzen “karpuz kabuğunu”. 

Burada yer alan eserlerinde Orhan Veli kafiyeyi ön plana çıkarır. Ancak, bunu 
bilinen kafiye kalıpları içersinde vermemeye özen gösterir. “Bir Duyma da Gör” isimli 
eserinde Orhan Veli, “Bir duyma da gör gürültüsünü; Dallarda çıtırdayarak açılan 
fıstıkların” derken, duyular arası bir aktarmaya başvurur. Kulak ile algılanabilecek bir 
hareketi göz yetisiyle algılamaya çağırır. Bunun yanı sıra, fıstıkların çıtırdayarak 
açılmasında çıkartacağı ses, gürültü olarak verilerek burada bir abartıya kaçılarak gene 
sanatlı bir anlatıma yer verir.”Dalga” isimli eserde, sigara diyeceğine “cıgara” diyerek 
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sessel sapmadan, “Taka olduğum, tekne olduğum yalan; Suların kaburgalarımdaki 
serinliği” derken hem ahşap malzemeden yapılmış deniz taşıtlarının kaburgaya 
benzetilerek, aynı isim verilen parçalarından imge olarak yararlanarak, kendini biraz 
da tekne yerine koyarak deniz aracı ve insan arasında çapraz bir eğretileme ve 
“fasafiso” ifadesiyle konuşulan dilden yararlanmıştır. 

Zahrad ise bilinen yönüyle, uyak ve ölçüye önem vermeden serbest bir şekilde 
vermiştir bu kısımda yer alan eserlerini. Yengeç ve ıstakoz imgeleriyle, denizle olan 
bağını bir kez daha vurgular. Yengecin şarkı söylemesi de, insana özgü bir fiil 
olduğundan, burada da bir eğretileme söz konusudur. Öte yandan Zahrad denizin 
ütülenmesinden hareketle, benzetmeden de yararlanır. .  (SAYLAN, Tuna (2004). 
Garip Akımının İki Temsilcisi: Orhan Veli Kanık ve Zareh Yaldızcıyan. Yüksek 
Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi) 

SONUÇ 

Orhan Veli Kanık ve Zareh Yaldızcıyan’ın eserlerinin biçimsel ve içerik olarak 
karşılaştırıldığında bu iki şairin şiirlerinin birbirine çok paralel olduğu kolaylıkla 
görülür..  (SAYLAN, Tuna (2004). Garip Akımının İki Temsilcisi: Orhan Veli Kanık 
ve Zareh Yaldızcıyan. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi) 

Bu iki şairin benzerlikleri, kullandıkları yaklaşımlar, imgeler, alışılmamış 
bağdaştırmalar, yinelemeler, içerik – konu, söyleyiş, içten anlatım, söz sanatları ve 
özellikle de gündelik yaşam kültüne ilişkin öğelerin yansıması olarak görünen kültürel 
art alanın yansımasında kolaylıkla görülebilir..  (SAYLAN, Tuna (2004). Garip 
Akımının İki Temsilcisi: Orhan Veli Kanık ve Zareh Yaldızcıyan. Yüksek Lisans 
Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi) 
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ÖZET 

Doğu- Batı karşılaşması, tarih boyunca sıklıkla ele alınan konulardan biri olmuştur. Doğu ve 
Batının birçok karşıtlıklar ve farklılıklar çerçevesinde değerlendirildiği Oryantalizmde bu 
kavramlarla ilgili çeşitli imgeler üretilmiş, bu durum 20. Yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. 
Yapıtında sıklıkla Doğu - Batı imgelerine yer veren Kamel Daoud’un, Postmodern anlatı 
özellikleri taşıyan ilk romanı Mersault, Karşı- Soruşturma 2014’de Fransızca olarak 
yayımlanır. Özellikle Fransa ve Cezayir de ses getiren roman, kısa sürede birçok ödüle layık 
görülür.  romanı için bu başlığı seçmesi tesadüfî değildir. Meursault, Albert Camus’nün dünya 
ve Fransız edebiyatına damgasını vurmuş Yabancı adlı romanındaki ana karakterin adıdır. 
Albert Camus’nun romanını kendisine çıkış noktası olarak alan yazar, yapıtında kültürel ve 
kimlik farklılıklarına dikkat çekerek, içinde bulunduğu dönemin tarihi ve kurgusal gerçeklikleri 
ile Albert Camus'nün romanındaki gerçeklikleri iç içe geçirerek, metinlerarası özellikler 
taşıyan bir yapıt ortaya koyar. Doğu ve Batı imgelerini romanının içinde harmanlayan ve 
çatıştıran yazar, gerçekliği parçalayarak, kurgusal bir ortam yaratır. Doğu –Batı kültürüne ait 
değerlerin bilinçli olarak çatıştığı bu yapıtta kimi zaman “değerler” metin içinde soyutlanarak 
kurgunun bir parçası konumuna indirilir. Okuyucu da bu kurgunun içine çekilir. Bu çalışmada, 
Kamel Daoud'un "Doğu –Batı” karşılaşmasını nasıl ele aldığını, romanın sonunda Doğu ve 
Batı imgelerinin, birbirini nasıl yorumladığını, birbirine nasıl yakınlaştığını ve bu iki imgenin 
nasıl birbirine dönüştüğünü ortaya koymaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Kamel, Daoud, doğu, batı, kültür 

THE MEETING OF EAST AND WEST IN THE NOVEL OF KAMEL 
DAOUD’S « THE MEURSAULT INVESTIGATION » 

ABSTRACT 

In literature, the notion of East is a western creation. This almost imaginary literary East is 
present in the literary texts in the middle Ages. Kamel Daoud's debut novel, « The Meursault 
Investigation » won several award. The story is narrated by an Algerian, called Haroun, talking 
nominally to a French academic in a bar in Oran. Haroun is the brother of the Arab murdered 
in the Camus novel and this murder has affected his entire life. He is bitter not only at the 
murder but by the fact that the book does not mention the victim by his name or any other 
details, except that he is An Arab. In the novels of Kamel Daoud, the image of the East and the 
West appears as the meeting of the cultures, the synthesis, and the harmony and even 
sometimes as conflict.In this work, we are going to analyze how these two big cultures (east-
west) are approached, interpreted and imagined each other themselves in the novels of the 
writer and how the problem expresses himself through the themes of the double, the identity 
and the creation. 

Keywords:Kamel, Daoud, east-west, culture 
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GİRİŞ 

Edebiyatta, özellikle Oryantalizmde Doğu -Batı kavramlarıyla ilgili çeşitli 
imgeler üretilmiş, Doğu - Batı birçok farklılıklar çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Ancak günümüzde, özellikle Postmodern anlatılarda, bu imgeler daha karışık bir hal 
almış, iç içe geçmiş, melezleşmiş hatta birbirine dönüşerek daha çoğulcu bir yapıya 
bürünmüştür. Cezayir’de gazetecilik yapan Kamel Daoud’un ilk romanı Meursault, 
Karşı- Soruşturma, Fransa’da2014’de yayımlanır. Özellikle Fransa ve Cezayir ‘de çok 
ses getiren romanbirçok ödüle layık görülür. Romana adını veren Meursault, Albert 
Camus’nün dünya edebiyatına damgasını vurmuş Yabancı adlı romanındaki ana 
karakterin adıdır. Camus’nun Yabancı romanını kendisine çıkış noktası olarak alan 
yazar, yapıtında kültürel ve kimlik farklılıklarına dikkat çekerek, içinde bulunduğu 
dönemin tarihi ve kurgusal gerçeklikleri ile Albert Camus 'nün romandaki 
gerçeklikleri iç içe geçirerek, metinlerarası özellikler taşıyan bir yapıt ortaya koyar. 
Yazar, Doğu - Batı imgelerini, özellikle, Fransız – Arap, Sömüren –Sömürülen, 
Hıristiyan-Müslüman kavramlarıyla işler. Romanının hikâyesi her ne kadar Yabancı 
romanının hikâyesinden esinlenilerek ve ona cevaben yazılmış olsa da, romanın yapısı 
ve anlatım özellikleri Camus’nün 1956 yılında yayımlanan Düşüş romanıyla daha 
fazla benzerlikler gösterir.  

1. ROMANIN KONUSU 

Romanın ana konusu “sorgulamak” üzerine kurulmuştur. Ben dilinin ve iç 
söyleşilerin hâkim olduğu roman, Meursault’nun öldürdüğü Arap’ın kardeşi olduğunu 
anladığımız anlatıcının, yabancı bir akademisyenle barda yaptığı konuşmalar 
üzerinden kurgulanmıştır. Ancak bu konuşmalarda, ikinci kişi dinleyici olmaktan 
öteye gitmez. Yazar romanda, Camus’nün yapıtını yeniden ele alma isteğinden, onun 
yazdığı hikâyeye karşı öneriler sunmaktan ve bugünkü Cezayir in günlük hayatından 
bahseder. Bu romanı okumak için Camus’nun romanının okunmuş olması şart değildir 
ancak okumuş olanlar bu romanda Camus’nun tek sesli, bazen de sarsıcı cümlelerinin 
benzeriyle karşılaşırlar. Tıpkı her iki romanın başlangıç cümlesinde olduğu gibi: 

Camus'nün romanı: "Bugün annem öldü. Belki de dün, 
bilmiyorum"(Camus,1942:11)cümlesi ile başlarken,Daoud'un romanı : “Bugün annem 
hala hayatta. Annem artık pek bir şey söylemiyor ama bazı şeyler 
anlatabilir.”(Daoud,2014:11)cümlesi ile başlar. 

Kamel Daoud’un yapıtı yeniden yazmaya güzel bir örnek oluşturur. Yeniden 
yazmak, genel olarak, önceki bir metnin, onu taklit eden, dönüştüren, açık ya da kapalı 
bir biçimde ona gönderen bir başka metinde yinelenmesi olarak tanımlanır. “Bir yazar 
başka metinlerden aldığı ayrışık unsurları bir araya getirerek yeni bir yapıt ürettiği 
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için, Compagnon’a göre yazmak bir yeniden-yazmak’tır, alıntı’dan ve kolaj’dan farkı 
yoktur.”( Aktulum ,2000: 236) 

Romanda anlatıcı, Camus’nün ve romanının adını vermeden anlatacağı 
hikâyenin yazarla ve onun yapıtıyla ilişkili olduğuna dair imalarda bulunur:  "Bu 
hikâye yarım yüzyıl öncesine kadar uzanıyor. Oldu ve çok konuşuldu. Hala 
konuşuluyor ama sadece bir ölüden bahsediyorlar. Utanmadan görüyor musun? 
Oysaki bu hikâyede iki ölü vardı. Evet, iki.”(Daoud,2014:11) diyerek, Camus'nün 
romanında okuyucunun dikkat etmediği ikinci ölüye, Meursault’nun öldürdüğü Arap’a 
dikkat çekmeye çalışır. Yazar ayrıca, Camus’nün katilin cinayetini bile 
unutturabilecek yazarlık gücüne vurgu yapar:“İlki cinayetini unutturabilecek kadar iyi 
anlatmayı biliyordu. Oysaki ikincisi, okuma yazma bilmeyen Tanrı’nın bir kuş yesin 
veya toprağa karışıp gitsin diye yarattığı anonim ve bir isim almaya bile zamanı 
olmamış biri.”(Daoud,2014:11)  

Yazar romanda sözü Harun’a, yeni bir anlatıcıya, ölen Arap’ın ( Musa’nın) 
kardeşine verir. Yazarın roman karakterlerine Musa ve Harun adlarını vermesi Musa 
Peygambere ve onun kardeşi Harun’a bir gönderme olarak da değerlendirilebilir. Din 
âlimlerince, Kur 'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın kekeme olduğuna işaret edilmektedir. 
Allah Musa peygamberin isteği üzerine kardeşi Harun'u kendisine yardımcı tayin 
etmiş ve İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.Anlatıcı daha romanın 
başlarında kimliğini okuyucu ile paylaşır:"Hemen söyleyeyim: ikinci ölü yani 
öldürülen benim kardeşimdi.” der. (Daoud,2014:11)Amacının Camus’nün romanında 
bahsedilmeyenden bahsetmek olduğunu söyleyen anlatıcı, Fransızcayı öğrenme 
nedeninin:“Bir ölünün yerine konuşabilmek onun cümlesini tamamlamak” ( Daoud, 
2014:12) olduğunu belirtir.  Katil ünlü oldu ve hikâyesi o kadar iyi yazıldı ki bende 
onu taklit etme fikri oluştu" (Daoud,2013:12) der.Ancak bu taklit etme fikri bir 
yandan da ona,salon boşaldıktan sonra kulisin sessizliğini yeniden satan bir eskiciyi, 
bir ikinci el satıcısını (Daoud,2014:11)anımsatır. Burada metinlerarası ilişkilere de bir 
gönderme vardır. 

Harun, tüm roman boyunca Camus’nün romanında bir cinayet sonucu ölen 
Arap’ın kimliğinin yok sayılmasının nedenini anlamlandırma arayışına girişir. Roman 
Harun’a, Meryem adında bir doktora öğrencisi tarafından ağabeyinin ölümünden 15 
yıl sonra 1960 lı yıllarda verilir. Annesi ve Harun o zamana kadar bu romanın 
varlığından habersizdir. Harun bu kitap aracılığı ile ağabeyinin ölümünün 
aydınlatılacağını düşünürken tam tersi olur. Kitapta ağabeyinden sadece “Arap” diye 
bahsedilmesinden, ona bir isim verilmemesinden rahatsız olur. Üstelik bu “Arap” 
vurgusu Camus’ nün romanında 25 kere tekrarlanmıştır. Bu Arap kimdir? Tüm 
edebiyat camiasının hayran kaldığı, bu kadar çok okuyucunun okuduğu ve bildiği bir 
kitapta cinayet kurbanının isminin bile olmaması nasıl açıklanabilir? Harun, 
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Camus’nün romanında ağabeyinin karanlıktan bir türlü aydınlığa çıkamayan, kendini 
hiç ifade edememiş, anonim biri olarak gösterilmesine tepkilidir: “Bu yontulmuş 
dünyada "Camus sadece tek bir gölge yaratmayı başardı "Arap’ın gölgesini". Bulanık 
bir nesne gibi, tüm dillerdeki bir flüt sesi, maziden gelen hayaletler gibi” 
(Daoud,2013:12-13) diyerek Camus’nün tek taraflı bakış açısını eleştirir. Romandaki 
sessiz kahramanları konuşturmak için onların yerine söz almak ister. Anlatıcı bir 
yandan da yazara olan hayranlığını gizleyemez. Örneğin: “Bir ateş etme anından 
bahsederken sanki şiir sanatını kullanmış. Dünyası temiz,sabah aydınlığı gibi,belirgin, 
net, biraz ufuklarla ve tatlandırıcılarla çizilmiş. Tek karanlık “ Araplar” 
der.(Daoud,2013:12)Kamel Daoud, iyi bir yazarın, bir katili insanî değerlerle donatıp, 
kurbanı sıradan bir ayrıntı haline getirirse, okuyucuyla katilin özdeşleştirilebileceğine 
vurgu yapmak ister. Yani yazara göre büyük yazar olmanın sırrı yazma eyleminin, 
kurgunun kendisinde ve okuyucuyu bu kurgunun içine çekmektedir. 

Romanın dönüm noktası anlatıcının sürekli eleştirdiği katile dönüştüğü 
bölümdür. 1962 de Cezayir'in bağımsızlığı sıralarında 27 yaşında olan ve kardeşi bir 
kitapta öldürülmüş olan Harun eski Fransız sömürgeci ailenin terk ettiği bir evde 
annesiyle beraber yaşar. Bağımsızlığın ilk günü, Joseph adında bir sömürgeciyi evinin 
etrafında saklanırken ve hiçbir sebep yokken öldürür. İlk bakışta bu durum bir intikam 
gibi algılansa da, bu eylem bir anda anlatıcıyı yerle bir eder. Artık kendisi de bir katil 
olmuştur. Artık o da kurbanın yanında değildir. Ama asıl saçma olan durum, 
Harun’un, Fransız’ı Cezayir’in bağımsızlık günü olan 5 Ağustos’tan sonraki gün 
öldürdüğü için sadece bir katil olarak anılacak olmasıdır. Oysa 5 Ağustos’tan önce 
öldürseydi ülkesinin bağımsızlığına katkı sunduğu için bir kahraman sayılacaktır. 
Harun ceza almak istemesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadan serbest 
bırakılır. Bilindiği gibi, Camus’nün romanında da Meursault Arap’ı öldürdüğü için 
değil de, annesinin cenazesinde gösterdiği duygusuz tavırlardan dolayı toplum 
tarafından yargılanır. Yazar romanın sonunda Camus ile aynı noktaya varır. Saçma 
kavramı burada kendini gösterir. Hayat bir yanlış anlaşılmadan, bir ironiden, bir 
saçmalıktan ibarettir. Hangi toplumda olursa olsun bu saçma kılıfı zamanı geldiğinde 
öldürmeyi haklı gösterir hale gelebilmekte, diğerini yok etme hakkı tanımaktadır. 

2. DOĞU-BATI KARŞILAŞMASI 

Yazarın yapıtında Doğu - Batı imgesi, bu iki kültürün karşılaşması, yorumu, 
uyumu, uyumsuzluğu, genellikle de çatışması olarak karşımıza çıkar. Romanda 
Harun’un söylemlerinde, Camus’nün romanının günümüz Cezayir'ine uyarlanmış 
detaylarına rastlarız. Dinsel ve toplumsal anlamda Daoud’un ve Camus’nün 
yapıtlarında karşımıza çıkan farklılıklar: 
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1. Camus’nün romanında Meursault Hıristiyanlar için kutsal olan pazar günleri 
sıkılırken, Daoud’ün romanında Harun, Müslümanlar için kutsal olan Cuma günleri 
sıkılır. 

2. Yabancı da cinayetin işlenme nedeni olarak “Güneş” gösterilirken, 
Meursaut, Karşı- Soruşturmada “Ay” gösterilir. “Güneş” imgesi batı medeniyetini, 
“Ay”  imgesi Doğu medeniyetini simgeler. 

3. Yabancı’da Cinayetten sonrabir papaz Meursault’nun burnuna doğru bir haç 
sallarken, Meursault Karşı Soruşturma ‘da bir yetkili Harun’un burnuna doğru 
Cezayir Bayrağı sallar. 

4. Yabancı’ da Cezayirli Araplar sessizce Avrupalılara bakarken, Meursault 
Karşı Savunma’da, Cezayir’e tekrar gelen Avrupalı Cezayirliler sessizce geçmişlerden 
izler ararlar. 

 Romanda dinsel ve milliyetçi söylemler genellikle ironik bir dille aktarılmıştır. 
Daoud, Postmodern anlatılarda olduğu gibi,  dil ve tarihle ilgili gerçeklikleri sorgular. 
Tarihi gerçekliklerin zamana bağlı olarak değişebileceğini, tek bir gerçeğin, ya da 
doğrunun mümkün olamayacağını göstermeye çalışır. Bu nedenledir roman 
Cioran’dan bir epigraf ile başlar: "Cinayet saati bütün halklar için aynı zamanda 
çalmaz. Tarihin sürekliliği de böylece izah edilmiş olur."(Daoud,2014:7) 

Yazar sorunsal hâline gelen felsefî, tarihî, sosyolojik, psikolojik bir durumu, 
olguyu ya da kavramı romanına konu alarak, bu alanlardaki farklı görüşleri, tezleri, 
öğretileri çatıştırır. Örneğin, “öteki” kavramının kültürel ve felsefi sorgulamasını 
yapar: “Hep bir öteki vardır, dostum. Aşkta, dostluklarda,  hatta bir trende... Öteki, 
karşınıza oturan ve gözünü size diken, ya da sırtını dönen, yalnızlığınızın görünümünü 
irdeleyendir.” (Daoud,2014:83) diyen yazar ne olduğumuzu ya da ne olmadığımızı 
belirleyen şeyin aslında ötekinin bize bakışı olduğuna vurgu yapar.“Cezayir sömürgesi 
sırasında Fransızların hepsi kendinden olmayanları yani ötekileri Araplar olarak 
nitelerler”(…)“Bizimkiler için mahallede Musa idik. Ama birkaç metre öteye 
Fransızların şehrine geçtiğimizde, adımızın kaybolması için içlerinden birinin bir 
bakışı yeterli oluyordu.”(Daoud,2014:71) ifadesi, Batının Doğuya, Doğunun da Batıya 
ötekileştirici bakış açısının bir eleştirisi olarak algılanabilir. Yazar, Fransız –Arap 
imgelerinin etnik ve dinsel kimliğe indirgenmesine de eleştiri getirir: “Arap, kendimi 
hiçbir zaman Arap hissetmedim. Biliyor musun bu sanki sadece beyazların gözünden 
görülen zenci nitelemesi gibi bir şey. Mahallede, bizim dünyamızda Müslüman’dık. 
Adlarımız, yüzümüz, alışkanlıklarımız vardı. Onlar “yabancılardı”.Tanrının bizi 
sınamak için gönderdiği Gayri- Müslümanlardı. Zaman işliyordu ve kesin olan şey 
bugün yarın gideceklerdi.” (Daoud,2014:70) 
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Yazar da tıpkı Camus gibi toplumsal olan şeylere sırt çevirir. Romanda sıklıkla 
toplumsal olay ve olgularla ilgili örnekler verilir. Bu örnekler vasıtasıyla toplumun 
kalıplaşmış yargılarını yerden yere vurur. Camus’nün romanında kardeşine bir ad 
verilmemesinden şikâyetçi olan anlatıcı:“Kardeşime ad verilmedi. Adı olan biri zor 
öldürülür »( Daoud,2014:62 ) der ve onu toplumsal ya da etnik bir sınıflandırma olan 
“Arap” diye ifade etmek yerine ona bir ad verir:  

‘“Plajdaki Arap’ın adı Musa :”Musa'nın bir silahı, bir felsefesi, bir 
tüberkülozu, fikirleri ya da bir annesi ve adaleti olup olmadığını kim bilebilir 
ki?"(Daoud,2014:62) Yazar aslında bu ifadelerle kişinin bireyselliğine ve kimliği 
oluşturan çoklu yapıya dikkat çekmeye çalışır. Arap’ın sadece bir Arap olmaktan öte, 
bir oğul, bir kardeş olduğunu, kısacası bir insan olduğunu okuyucuya hissettirir. 
Daoud yapıtında, Camus’ nün Meursault için yaptığı şeyi Musa için yapar. Onu 
kişileştirir ve onu basit insani değerlerle donatır. Yazar, geleneksel toplumlarda 
kimliği belirleyen, aile, köken, boy gibi geleneksel kimlik sınıflandırmalarına da 
eleştiri getirir:”Biliyor musun? Burada Oran ‘da insanların kökene karşı bir takıntısı 
vardır. Ne zavallıca bir şey aile şeceresi. (…) “Herkes bu şehrin ilk geleni, ilk oğlu 
olduğunu ispatlamak ister, onlardan sonra gelenler yabancıdır”(Daoud,2014:21) 

Romanda önemli olan diğer bir imge ise Anne İmgesidir. Anne imgesi vatanı 
simgeler. Romanda anne ve vatan imgelerinin birbirine benzediği ve birbirine 
dönüştüğü söylenebilir. Anlatıcı, Yabancı’nın kahramanı Meursault 'yu Robinson 
Crusoe' ye benzetir. Onu vatanından kopmuş bir kişiden,  bir adada yaşamaya 
mahkûm edilmiş bir Robinson’a dönüştürür:“Annesi ölünce bu adamın yani katilin 
artık bir vatanı kalmıyor ve saçmalığa, aylaklığa düşüyor. Cuma’nın kaderini 
değiştirebileceğini sanan ama bir adaya kapatıldığını fark eden ve bir papağan gibi 
ona nutuk çeken bir Robinson.”(Daoud,2014:14) Burada sözü edilen Robinson ve 
Cuma karakterlerinin çağrıştırdıkları önemlidir. Çünkü Robinson, Avrupa 
Sömürgeciliğini, Cuma 'da bu güce karşı boyun eğen sömürülmüş yerli halkı temsil 
eder. Edward Said, Kültür ve Emperyalizm adlı kitabında özellikle roman türü ile 
Avrupa'nın geliştirdiği emperyalizm arasındaki ilişkiyi açıklarken Robinson Crusoe 
romanına gönderme yapar: "romanın emperyal tavırları, referansları ve tecrübeleri 
şekillendirmekte çok önemli olduğuna inandığını" belirtir.(Said,1993:70) Romanda 
sömürgecilik de sıklıkla eleştirilir. “Senin kahramanının ne işi vardı o plajda? Sadece 
o günü kastetmiyorum. Uzun zamandan beri… Bir Fransız olarak neredeyse bir 
yüzyıldır.”(Daoud,2014:73) Ayrıca, sömürgeciler gittiklerinde genelde bize üç şey 
bırakırlar der: “Kemikler, yollar ve kelimeler, ya da ölüler.”(Daoud, 2014: 42) 

Kamel Daoud’un romanında, başkasının söylemini çağırma, içerme, olumlama, 
çarpıtma gibi biçimlerin çeşitliliği görülür. Yapıtı yeniden kurgulayıp, yeniden 
oluştururken metinlerarası yöntemlere başvurur. Özellikle romanın sonunda 
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anlatıcının güven vermeyen tavırları, romanın içine yerleştirilen başka romandan 
alıntılar, bir söylemin ardına başka bir söylem yerleştirme gibi yöntemler romanın 
eleştirel bir uzaklıktan gözlenmesini sağlar. Daoud farklılıkları yönetebilmenin 
zorluğunun farkındadır. Bilindiği gibi Camus Cezayir de doğmuştur ancak Fransız 
olarak bilinir. Yazar:“Zavallı ne kadar acı çekiyordur doğmadığı bir yerin çocuğu 
olmaktan”(Daoud,2014:13)diyerekbir yandan da Camus’nün hislerine tercüman 
olmaya çalışır. 

Yazar, Doğu-Batı imgelerini postmodern anlatılarda olduğu gibi farklılıklar ve 
benzerlikler üzerinden verir. Amaç farklı seslerin ya da amaçların çarpışmasından 
ziyade söyleşimcilik ile toplumsal ve dilsel maskelerinin düşürülmesidir. Bilindiği gibi 
Yabancı’ da dikkat çeken şeylerden biri, Fransız kahramanların insani ve ruhsal 
derinlikleriyle ele alınırken, Arap kahramanların ele alınış biçiminin yüzeyselliğidir. 
Kamel Daoud bu sınıflandırmayı tersine çevirir. Roman, sıklıkla ikilikler üzerine 
kurulmuştur. Arapça da iki, ikilik anlamına gelen Zouj kelimesine özellikle vurgu 
yapılır. Romanda karşılaşılanbelli başlı ikilikleri şöyle sıralayabiliriz. : 

ARAP                                                  FRANSIZ  

Musa                                                   Meursault 

Harun                                                  Camus 

Ay                                                       Güneş             

Belirsizlik                                            Netlik 

Sessizlik                                              Söz    

Kurban                                               Katil 

Cuma                                                  Robinson 

Sömürülen                                          Sömüren  

Bağımsızlık sonrası                            Bağımsızlık Öncesi 

İslam                                                  Hıristiyanlık 

3. DÖNÜŞÜM 

 Başlangıçta roman kahramanları, birbirlerini, kimliklerinden kaynaklanan 
basmakalıp bakış açılarının penceresinden algılarken, öldürme eylemi, birbirlerine ne 
kadar benzediklerini ortaya çıkarmıştır. İşte bu noktada, Harun’un kardeşinin katiline 
olan nefreti bir anda kimlik değiştirir ve onunla özdeşleşir. Onda kendi yansımasını 
bulur: "Yabancı 'da kardeşimin izlerini arıyordum katilin neredeyse ikiziymişim gibi 
kendi yansımamı buldum "( Daoud,2014:141) der. 
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Her iki yazar da savundukları düşünceleri ortaya koyarken çeşitli imgelere 
başvurmuşlardır. Asıl olan imgelerin arkasındaki anlamların saptanmasıdır. Kamel 
Daoud tüm bu farklılıkları yok saymaksızın, insanın taşıdığı benzerlikleri de ön plana 
çıkarmaya öalışmıştır. Anlatıcı, romanın sonunda taraf olmayı bırakır tarafsızlığı 
seçer. Yazar farklılıklardan yola çıkarak işlediği yapıtının sonunda birbirine benzeyen 
ve birbirini tamamlayan iki yabancı kurgulamıştır. Romanın sonunda anlatıcı 
olduğunu düşündüğümüz kişi belirsizleşir, okuyucunun kafası karışır, zaman ve 
mekân kaybolur, gerçeklik sorgulanır: "Hikâyem sana uygun geliyor mu?(…) Musa' 
nın kardeşiyim ya da kimsenin kardeşi değilim. Sadece defterini doldurmak için 
karşılaştığın bir yalancı… Bu, senin seçimin arkadaş… Sonsuz bir plajda, iki hikâyesi 
olan iki yabancı… Hangisi daha gerçek? İçten bir soru .(Daoud,2013: 153)  

Romanın sonunda okuyucu her şeyin bir kurgudan ibaret olduğu gerçeğiyle 
yüzleşir. Yapıtta en dikkat çekici nokta, tıpkı bir ayna oyununda olduğu gibi, 
imgelerin ve onların ters yansımalarının sonunda bir teklik oluşturarak birbirine 
yakınlaşmasıdır. Yazar, her ne kadar hikâyeyi bir de öteki gözle, Arap’ın kardeşinin 
gözüyle yazmaya kalkışsa da, sonunda insanoğlunun ulaşacağı noktanın ortak 
olduğunu anlatmaya çalışır. Her iki romanda da, Meursault da Harun da öldürme 
eylemiyle yüzleştiklerinde hayat anlamını yitirir ve böylece kendilerini boşlukta 
bulurlar. Romanda:” Bir filozofun soracağı en iyi ve tek soru cinayettir”(Daoud,2014: 
99) denilerek, tek gerçeğin “ölüm gerçeği” olduğu fikri güçlendirilir. Harun bu 
düşüncesini, Kur’an-ı Kerim’den bir ayete gönderme yaparak pekiştirir. Kur’an da 
onda yankı uyandıran tek ayetin:“Bir tek ruhu öldürürseniz, tüm insanlığı 
öldürürsünüz.”(Daoud,2014:101) ayeti olduğunu söyler. Kamel Daoud, Camus'nün 
saçma felsefesine : "Saçma, ben ve kardeşimin sırtında taşıdığı, topraklarımızın 
kalbinde olandır, başkası değil."(Daoud,2014:16) diyerek cevap verir. Yazar, romanın 
sonunda,anlamdan ve duygudan kaçanların, gerçeği kendilerine göre algılamaya 
çalışanların, eninde sonunda saçma ile yüzleşeceği gerçeğine ulaşır. 

SONUÇ 

Yapıtında seslerin, renklerin, kültürlerin çatıştığı, çok renkli bir bölge oluşturan 
yazar, okuyucuyu çok sayıda gerçeğin, çok sayıda kimliğin olduğu bir uzamda, 
kurgusal yolculuğa çıkarır. Kültürel farklılıkların özünü koruduğu, çok katmanlı ve 
metinlerarası ilişkiye açık olan bu roman, günümüz toplumunun da karmaşık 
dünyasını yansıtır. Bu romanı okurken iki metni karşılaştırmak yerine aralarında 
oluşturdukları söyleşime kulak vermek gerekir. Kamel Daoud’un romanı, Camus’yü 
eleştirmek için değil, “Arap” imgesini insancıllaştırmak, Cezayirlilerin karmaşık 
hikâyelerini anlatmak ve öldürmenin etiği hakkında evrensel sorular sormak için 
yazılmıştır. Çok sesliliği, durmadan değişen hatta birbirine dönüşen kimlikleri 
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olumlayan yazar, yeniden yazılmış bu metin aracılığıyla toplumların değişmesiyle 
dilin ve söylemin de değişebileceğine vurgu yapar.  
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YAZARLIK DÜNYASININ ANLATILARI: GERTRUDE STEIN’IN “ALICE B. 
TOKLAS’IN ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ” İLE ERNEST HEMINGWAY’İN  “PARİS 

BİR ŞENLİKTİR” ESERLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ 

Ülfet DAĞ İLHAN 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü 
ulfet_dag@hotmail.com 

ÖZET 

Anı ve otobiyografiler ağırlıklı olarak devlet adamları, sanatçılar ve yazarlar tarafından 
bireysellik ve kendimden bir parça ilkesi ile kaleme alınır. “Kendimden bir parça prensibi” de 
gerçekliği ön plana çıkardığı için hayal unsurlarını ve olağanüstülüğü ortadan kaldırır. 
Çalışmada Gertrude Stein’ın Paris yıllarını Alice B. Toklas’ın sesiyle anlatan “Alice 
B.Toklas’ın Özyaşamöyküsü” isimli eser ile 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının en önemli 
yazarlarından biri olan Hemingway’in gözünden Paris’i görebildiğimiz ve “Paris Bir Şenliktir 
(A Moveable Feast)” ismi ile Türkçe’ye kazandırılan eseri, yazarların birbirlerinden ve 
çevresindeki diğer yazar ve sanatkarlardan etkilenme süreçleri bağlamında incelemeye 
çalışılacaktır. İncelenen eserler otobiyografi türüdür ve yazarların Paris’te geçirdikleri zaman 
zarfında yaşadıklarını anlatmaktadır. Gerek birbirleriyle ve gerekse ortak tanıdıkları ile olan 
ilişkilerini ele alarak bu ilişkilerin yazın hayatlarına olan etkisi irdelenecektir. Gertrude Stein 
ve Ernest Hemingway’i bu araştırmaya konu yapan en önemli özellikleri her ikisinin de yazmış 
oldukları otobiyografilerinde birbirlerine yer vermeleri, birbirlerinden ve pek çok sanatçıdan 
etkilenmeleridir.  

Anı otobiyografi korelâsyonu ile birlikte tarihi ve sosyal olaylar çerçevesinde söz konusu 
yazarların kendileri, birbirleri ve diğer insanlarla beraber, yaşadıkları döneme de ışık tutan 
eserleri sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin verileri ışığında çoğulcu yöntemle karşılaştırmalı 
olarak ele alınacak ve bu söz konusu unsurların yazarların yazma eylemlerine olan katkısı 
ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Anı, otobiyografi, etki, etkilenme, Paris. 

NARRATIVES OF THE WRITING WORLD:  A COMPARATIVE 
APPROACH TO “AUTOBIOGRAPHY OF ALICE B. TOKLAS” BY 
GERTRUDE STEIN  AND “A MOVEABLE FEAST” BY ERNEST 

HEMINGWAY 

ABSTRACT 

Memoirs and autobiographies are penned with individuality and “ the principle part of myself”  
by mainly dignitaries, artists and writers. Because of revealing reality to the fore, the principle 
of a part of myself also eliminates the element of dream and extraordinary interest.  In our 
study, the Work named " Autobiography of Alice B. Toklas” by  Gertrude Stein who tells the 
Paris years with Alice B. Toklas's voice and 20th century’s one of the most important writer of 
American literature, Hemingway's “A Moveable Feast” which was translated with name of “ 
Paris Bir Şenliktir” into Turkish and we can see Paris  through his eyes will be studied in the 
context of the review process from the influence of other writers and artists around, and from 
each other. The Works we studied are autobiography and this kind describes the experiences of 
the authors during their time in Paris. Both considering their relationship between each other 
and their common friends  are the effects on the life of this type of relationship will be 
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examined. The most important features of Gertrude Stein and Ernest Hemingway that make the 
subject of this research are to give place one another both in their autobiographies and are 
affected by each other and many artists. 

In the context of historical and social events with the correlation autobiography and  memoirs, 
the Works belong to these writers, their relationship with each other and other people and also 
the time they lived will be discussed in the light of sociological and psycological data  by using 
eclectic method with comparative way At the same time it is aimed to reveal elements of their  
contribution to the act of writing.  

Keywords: Memoirs, autobiography, impression, influence, Paris. 

Bu çalışmada Amerikan edebiyatının önde gelen yazarları Gertrude Stein ile 
Ernest Hemingway’in otobiyografilerinde yaşadıkları olaylar, birbirleriyle olan 
ilişkileri, diğer yazar ve sanatkârlarla olan etkileşimleri irdelenecektir. Karşılaştırmalı 
olarak yapılan bu çalışmada her iki yazarın yaşamlarına ve yazın hayatlarına kendi 
açılarından nasıl baktıkları ortaya çıkarılacak ve şehir olarak “Paris”in her ikisi için ne 
anlama geldiği, yazarların birbirlerinden etkilenmeleri ortaya çıkarılmaya 
çalışılacaktır.  

Gertrude Stein, 1874 yılında Abd’nin Pennsylvania eyaletinde, Allegheny’de 
doğdu. Almanya’dan Abd’ye göçmüş Yahudi kökenli bir ailenin çocuğudur. Babası ve 
amcası yaptıkları ortak işte başarılı olamayınca yollarını ayırdılar. Gertrude Stein’ın 
babası ailesini Viyana’ya götürdü ve bazı işlerini halletmek için Abd’ye döndü. 
Amelia Stein beş çocuğa bakmak zorunda kaldı fakat bu durumdan pek hoşnut değildi, 
çocuklarını da alarak Paris’e taşınmaya karar verdi. Ailesi daha sonra Paris’ten tekrar 
Amerika’ya döndü. Gertrude Stein çok kültürlü bir ortamda büyüdü. Pek çok 
Avusturyalı Alman, Fransız ve Amerikan İngiliz gördü. Kozmopolit bir gençti öyle ki 
gözlemlediği kişiliklerin büyük eseri “Amerikalıların Oluşumu” na büyük bir etkisi 
olduğu rahatlıkla tespit edilebilir.  14 yaşındayken kanserden annesini 17 yaşındayken 
de babasını kaybetti. Erkek kardeşi Leo, okulu bıraktı. Kendisi Harvard 
Üniversitesi’nde kız öğrencilerin gittiği Radcliff College’da ve Baltimore’daki John 
Hopkins Tıp Okulu’nda öğrenim gördü. 1903 yılında Amerika’yı terk edip Paris’te 
yaşamaya başladı. Paris’te erkek kardeşiyle birlikte keşfettiği (Cézanne, Matisse, 
Braque, Juan Gris ve Picasso gibi) yenilikçi ressamların tablolarını almaya başladı ve 
bu tablolar giderek Avrupa’nın en önemli resim koleksiyonlarından birini oluşturdu. 
1909 yılında kendi girişimleriyle New York’ta yayımlattığı Üç Yaşam adlı eseri ile 
yazar olarak tanınmaya başlamıştır. Gertrude Stein 1946 yılında Paris’te yaşamını 
yitirmiştir.  Diğer eserleri, Sevecen Düğmeler, Coğrafya ve Oyunlar, Amerikalıların 
Oluşumu, Açıklama Olarak Kompozisyon, Alice B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü, 
Herkesin Özyaşamöyküsü, Gördüğüm Savaşlar (Bkz. Çetin 2013: 1-3). 

Ernest Hemingway 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarından 
biridir. Doktor bir babayla opera şarkıcısı bir annenin oğlu olarak 21 Temmuz 1899’da 
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Oak Park Illinois’de doğan Hemingway, romancı, kısa-hikâyeci ve gazetecidir. 
Tutkulu bir sporcu olan Hemingway henüz öğrenci gazetesinde çalışırken gazeteci 
olmaya karar verir. Ailesinin isteğinin tersine üniversiteye gitmek yerine Kansas City 
Star isimli gazetede muhabir olarak çalışmaya başlar. 1917 yılının sonlarına doğru 
I.Dünya Savaşı’nda Kızılhaç örgütüyle birlikte sağlık memuru olarak İtalya’ya gider 
ve daha sonra ambulans şoförü olarak göreve alınır. I.Dünya Savaşı’nın ardından 
tekrar Amerika’ya dönen yazar, 1920 yılında eşi Hadley Richardson ile tanışıp, 
evlenerek Paris’e yerleşir, burada  eşiyle beraber Toronto’da bulunan Daily Star adlı 
gazetede yazmaya başlar. Yazar savaş muhabiri olmak üzere İstanbula’a gider, Paris’e 
geri döndükten sonra eşiyle beraber Kanada’ya taşınır. Yaşam ve yaşamın birçok 
kuralını gazetecilikten öğrenen Hemingway arkadaşı Gertrude Stein’a gazeteciliği 
bırakıp yazarlığa başlayacağını anlatan bir mektup gönderir, istifa eder ve eşiyle 
çocuğunu yanına alarak Paris’e geri döner. İlk basılan romanı olan “Güneş de Doğar”, 
1929 yılında basılan “Silahlara Veda” adlı eseri ile çok büyük yol 
kaydetmiştir.1931'de Avrupa anılarından olan İspanya yıllarına dair “Öğleden Sonra 
Ölüm” adlı kitabını yazmıştır. 1940 yılında ise en başarılı eserlerinden olan “Çanlar 
Kimin için Çalıyor”adlı eserini yazmış ve mesleğinde artık zirveye ulaşmıştır. Ernest 
Hemingway 1961 yılında, intihar etmiştir (Bkz.http://www.egs.edu/library/ernest-
hemingway/biography/).  

Bu çalışmanın konusu olarak Gertrude Stein ve Ernest Hemingway’i 
seçmemizin amacını şu şekilde açıklayabiliriz: Ernest Hemingway’in yazarlık 
hayatına başlamasında Gertrude Stein’ın büyük katkısı olmuştur. Stein onun 
yazdıklarını okumuş ve neleri değiştirmesi gerektiği konularında tavsiyelerde 
bulunmuştur. Hemingway ve Stein, Paris’in sanat kokan havasında farklı yazar ve 
sanatkârlarla iletişim içinde olmuşlardır. Yazdıklarını önce birbirleriyle paylaşmışlar, 
her türlü yeniliğe ve değişime kesinlikle kapalı kalmamışlardır. Söz konusu eserlerde 
yazın hayatlarını oluşturan  sosyal yaşamlarını, entelektüel birikimlerini ve 
birbirleriyle olan ilişkilerini kendi bakış açılarından kaleme almaları bu çalışmanın 
hem dayanak hem de hareket noktasını oluşturmaktadır.  

Gertrude Stein Picasso, Matisse, Cézanne, Henry James, Ezra Pound ve F. Scott 
Fitzgerald gibi çağdaş sanatkârlar tarafından çok iyi tanınan, Paris’te yaşayan 
Amerikalı bir göçmendir. Evi, 27 Rue de Fleurus modern sanatın özel bir galerisidir 
özellikle modernizm tartışmaları için çok sevilen bir mekândır. Gerekli olduğunda 
diğer yazarlara yararlı tavsiyelerde bulunmuş ve bazılarının da akıl hocası olmuştur. 
Bunlardan birisi de sık sık evine gelen, Stein’a ve yaptığı işlere hayranlık duymaya 
başlayan ve en nihayetinde ondan pek çok şey öğrenen Ernest Hemingway’dir  (Bkz. 
Kirsten-Kathrin 2005:2). 
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Aralık 1921’de ilk eşi Hadley ve 22 yaşındaki Ernest Miller Hemingway Paris’e 
gelirler. O sıralarda Hemingway Toronto Star’da çalışmaktadır fakat bu geçici bir iştir. 
Önemli bir yazar olmayı planlar ve sonunda Anderson’dan kendisini geniş çapta 
tanınan yazarlar Ezra Pound ve Gertrude Stein ile tanıştıracak tavsiye mektubunu alır 
(Bkz. Gerald 1996: 197-198). Şubat 1922’de Hemingway Stein ve arkadaşı Toklas ile 
ilk kez tanışır. Ondan çabucak etkilenir ve arkadaşlıkları hızla gelişir. Stein onun ilk 
eserlerini okuyarak akıl hocası olur. Stein, Hemingway’e rehber ve model olarak 
kübist resimlerden hareketle, şiirin ve düzyazının bütünlüğü için yapı ve kompozisyon 
hakkında bilgiler vermiştir (Bkz. Leonard 1999:186). Hemingway, Stein’ın kendisinde 
bıraktığı etkiyi şu şekilde dile getirmektedir: 

“Köpek olsun olmasın çağrısını kabul ettim ve stüdyoya uğramayı giderek sevmeye 
başladım. Bayan Stein her gelişimde bana doğal eau-de-vie verir, bardağımı yeniden 
doldurmak için üstelerdi; resimlere bakardım, sonra konuşurduk. Resimler coşku verici, 
konuşmalar ise çok yararlıydı. Çoğunlukla o konuşur, bana çağdaş resmi ve resimcileri-
resimci yönlerinden çok insan yönleriyle- ve kendi işini anlatırdı. Kendi yazdığı, 
arkadaşının da her gün daktiloya çektiği elyazmasının birçok cildini göstermişti bana” 
(Hemingway 1975: 21). 

Hemingway eşi ile birlikte Stein’ın Rue de Flerus 27deki evini sık sık ziyarete 
giderler ve dostlukları ilerledikçe Hemingway ve Stein edebiyattan sanata, cinsellikten 
modaya kadar pek çok şey hakkında sohbet ederler. Madalyonun diğer yüzüne yani 
Stein tarafına baktığımızda, Stein’ın kendi otobiyografisine anlatıcı olarak Alice B. 
Toklas’ı seçmesi göze çarpmaktadır. Gertrude Stein’ın Alice B. Toklas’ın 
Özyaşamöyküsü isimli otobiyografisi yazarın arkadaşı Alice Toklas tarafından 
yazılmıştır. Yazar burada “ben bir başkasıdır” ilkesinden hareket etmiştir (Bkz. Doğan 
1993:108). Eser, Amerikan otobiyografisinde yazar ile anlatıcı arasındaki bağın 
kopuşunu gösteren ilk örneklerden biridir. Hemingway’in  Stein’dan etkilendiği 
satırları yazarın anlatıcı olarak seçtiği Toklas şu şekilde yansıtır: 

“Paris’e döndüğümüzde karşılaştığımız ilk olay elinde Sherwood Anderson’ın yazdığı 
bir tanıtma mektubuyla birlikte eve gelmesi oldu […] o gün epey konuştular, sonraları 
da git gide daha çok konuştular. Hemingway Gertrude Stein’dan bir akşam oturdukları 
daireye gelip çalışmalarına bakmasını istedi. Şu anda olduğu gibi o sıralarda da 
Hemingway’in her zaman tuhaf ama hoş yerlerde daireler, iyi femme de menage’lar ve 
iyi yemekler bulma yetisi vardı. Bulduğu bu ilk daire Tertre Meydanı’nın yakınlarında 
bir yerdi. Bütün bir akşamı orada geçirdik ve Hemingway’le Gertrude Stein 
Hemingway’in o güne değin yazdığı her şeyi birlikte gözden geçirdiler. Başlaması 
kaçınılmaz olan romanına başlamıştı Hemingway, sonradan McAlmon tarafından 
Conract Yayınları’nda yayımlanan birtakım küçük şiirleri de vardı. Gertrude Stein bu 
şiirleri epey beğendi, Kipling tarzında dolaysız bir anlatım biçimi vardı bu şiirlerde, ama 
romanı yetersiz buldu. Çok betimleme var bu romanda, dedi, ve pek de iyi betimlemeler 
değil bunlar. Baştan başla ve zihnini iyice yoğunlaştır, dedi” (Stein 1992: 211-212).  
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Sherwood Anderson’ın referansı ile başlayan dostluk kısa sürede gelişmiştir ve 
Stein, Hemingway’in yazılarını okuyarak ona yol göstermiştir.  Ziyaretler gün 
geçtikçe sıklaşır ve Hemingway’de Gertrude Stein ve yardımcısı Alice Toklas’ı evine 
davet eder. Stein ve Toklas Hemingway’in davetini kabul ettiklerinde dostlukları daha 
da ilerlemiştir ve Stein bu ziyaretinde Hemingway’in yazdığı öyküleri okur: 

“Bayan Stein yerdeki yatağa oturdu ve yazdığım öyküleri görmek istedi, Michigan 
Taraflarında’nın dışında öykülerimi beğenmediğini söyledi. İyi bir öykü dedi, ama 
sorun bu değil. İnaccrochable bu öykü. Yani bunun, resimcinin yapıp da sergisinde 
asamadığı, onu duvarına asabilecek kimse çıkmadığı için de satamadığı bir resimden 
farkı yok […] Asıl sorunu anlamıyorsun dedi. İnaccrochable bir şey yazmamalısın. 
Bunun bir yararı yok. Tersine yanlış ve aptalca bir şey” (Hemingway 1975:19). 

Gertrude Stein,  Hemingway’in öykülerini resimle karşılaştırmış ve aslında 
burada hem edebi anlamda hem de sanatsal görüntü olarak eserin daha iyi yazılması 
konusunda onu eleştirmiştir. İyi bir öykü yazıp yazmama değil içeriği yüzünden nasıl 
bir resim duvara asılamazsa öykülerinin de aynı nedenden dolayı yayınlanamayacağını 
dile getirmektedir. Öykülerinin okunmaya değer olması gerektiğini salık vermektedir. 
Stein ve Hemingway’in ilişkisini her iki yazar eserlerine oldukça yoğun bir şekilde 
yansıtmışlardır. Öyle ki Hemingway eserinin ikinci bölümüne “Bayan Stein 
Öğretiyor” ismini koymuştur. “Alice B.Toklas’ın Özyaşamöyküsü” nde 
Hemingway’in hayatında olanlar ayrıntılı bir şekilde yer alır. Hemingway’in gerek aile 
gerek arkadaş ve gerekse yazarlık hayatı oldukça geniş oranda ele alınmıştır. Stein ve 
Hemingway ilişkisi Hemingway ve eşinin Amerika’dan döndükten sonra çocuklarının 
vaftiziyle birlikte daha da derinlere gittiğini Toklas anlatır: 

“Hemingway’lerin döndükten sonra yapmayı düşündükleri ilk şey bebeği vaftiz 
ettirmek oldu. Gertrude Stein’la benim bebeğin vaftiz anneleri olmamızı istediler, 
Hemingway savaş sırasında tanıdığı bir İngiliz arkadaşı da vaftiz babası olacaktı. 
Hepimiz farklı dinlere bağlı olarak doğmuştuk ve çoğumuz dinle hiçbir ilişkisi olmayan 
kişilerdik, onun için bebeğin hangi kilisede vaftiz edilebileceğini kestirmek epey güç 
oldu” (Stein 1992: 213). 

Edebi hayatları ile bağlılıklarının yanı sıra ailevi ilişkiler bağlamında da 
yeterince samimi davranışlar sergileyen iki yazar arasındaki sıkı ilişki bir süre sonra 
kötüye gitmeye başlar. Birkaç yıl görüşmemelerinin ardından Hemingway’in Paris’e 
tekrar gelir ve birkaç kişi aracılığıyla Stein’ı görmek istediği iletir ve her ne kadar 
Toklas istemese de Stein ve Hemingway bir gün eve beraber gelirler.  Toklas’ın bazı 
sözlerinden Hemingway’in biraz çıkarcı bir yapısı olduğu düşüncesi çıkmaktadır. 
Özellikle “[…]gerçekten de Hemingway’in kendi çıkarını düşünmediği anları 
olduğunu söyleyebilirim” (A.g.e: 218)  sözleri bu durumu yansıtmaktadır. Toklas’ın 
Hemingway’e karşı olan olumsuz düşüncesine karşılık Stein’ın her zaman “evet 
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biliyorum ama Hemingway’e karşı zayıfım, der” (A.g.e.: 219). Eserin devam eden 
kısımlarında daha fazla Hemingway’den bahsedilmez. Hemingway ise eserinde Stein 
ile bağlantısının kopuşunu dillendirmiştir öyle ki bu kopuşu anlattığı bölüme “Çok 
Garip Bir Son” ismini koymuştur. Hemingway bir gün Stein’a uğrar, kendisini 
hizmetçi karşılar ve Stein’ın birazdan aşağıda olacağını söyler. Fakat ilerleyen 
dakikalarda Stein yüksek sesle yalvarırcasına bağırışlarını duyar ve orayı terk etmeye 
karar verir. Bu esnada hizmetçi ile tekrar karşılaşan Hemingway bir arkadaşının 
rahatsızlandığını bu yüzden kendisini bekleyemeyeceğini söyler. Bu yaşananlar 
üzerine Hemingway duygularını şöyle ifade etmektedir: 

“Kendi yönümden dostluğumuz böyle bitti işte, saçma sapan bir şekilde; ama ufak 
işlerini görmekten geri kalmadım yine de: gerekli olunca ziyaretine gidiyor, rica ettiği 
kişileri getiriyor, o günler çatıp da evine yeni dostlar getirince çoğu erkek arkadaşlar 
gibi bir süre ortada görünmüyordum. Büyük tabloların yanında daha yeni asılmış beş 
para etmez resimleri görmek acıydı, ama artık ne önemi vardı. Hiç mi hiç ırgalamıyordu 
beni. Juan Gris dışında, hayranı olan hemen hepimizle dalaştı” (Hemingway 1975: 124). 

Güzel başlayan fakat başladığı gibi devam etmeyen iki yazar arasındaki ilişki 
soğuk bir şekilde devam eder. Hem Stein hem de Hemingway Paris’te zaman 
geçirdikleri sırada sadece birbirleri ile değil pek çok edebiyatçı ve sanatkârla da 
dostluk kurarlar. Doğal olarak kurulan bu dostluklar her ikisinin de yazın hayatlarına 
farklı boyutlar kazandırır.  Daha öncesinde Stein’ın Hemingway üzerinde etkisinin 
oldukça büyük olduğunu hatta onun akıl hocası sayılabileceğini belirtmiştik. 
Hemingway’i etkileyen kişiler arasında Ezra Pound ve Scott Fitzgerald’ın yanında 
Tolstoy, Dostoyevski ve Turgenyev de bulunmaktadır. Yazar özellikle Rus 
yazarlardan etkilenişini şöyle aktarır: 

“Dostoyevsky’de arasıra inanılmaz, inanılmayacak şeylere rastladığınız olur, ama bazı 
şeyler de öylesine gerçektir ki okurken bu gerçeklerin sizi değiştirdiğini anlar, 
şaşarsınız; zayıflık ve çılgınlık, kötülük ve iyilik, kumar deliliği gibi şeyler, 
Turgenev’deki yollar ve manzara kadar, ya da Tolstoy’daki birliklerin devinimleri, 
arazi, subaylar, insanlar ve savaşlar kadar yakından bildiğiniz şeylermiş gibi gelir 
insana” (A.g.e.: 136). 

Bu yazarlarla tanışmasına aracılık eden kişi ise Sylvia Beach’in kitaplığı olur. 
Turgenyev, Gogol, Tolstoy ve Çehov’un eserlerini bu kitaplık aracılığıyla edinen 
Hemingway, Çehov’dan sonra, Mansfield’ın eserlerini su katılmış biraya benzetir Ezra 
Pound ile iyi bir dostluğu olduğunu belirten Hemingway’e Ezra Pound Fransızları 
okumasını ve onlardan öğreneceği çok şey olduğunu öğütler (Bkz. Hemingway 1975: 
135-138).  

Ezra Pound’un Stein’la da bir ilişkisi olmuştur. Kendisiyle Grace Lounsbery’nin 
evinde karşılaşmışlar ve daha sonra Stein’ın evine yemeğe gelmişlerdir. Pound pek 
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çok şeyin yanı sıra Japon estamplarından da söz eder. Hemingway’in aktardığına göre 
Pound’un Notre-Dame-des-Champs’daki stüdyosunda tanıdığı Japon sanatçıların 
resimleri bulunmaktadır (A.g.e.: 112). Stein ve Pound ciddi bir söyleşinin ardından 
mastar sözcüklerin bölünmesi gibi birtakım dilbilgisel konulardan konuşurlar ve 
Stein’ın bunları kullanmasının nedenlerinden söz ederler  (Stein 1992:200). 

Her iki yazarın hayatlarındaki bir diğer ortak yazar da Scott Fitzgerald’dır. 
Hemingway Stein’a özel bölüm ayırdığı gibi Fitzgerald’a da özel bir bölüm ayırmış ve 
başlangıcında şunları paylaşmıştır: 

“Ondaki yetenek, bir kelebeğin kanatlarına tozla işlenmiş örnek kadar doğaldı. Bir  bu 
konuda bir kelebekten daha fazla anlayışlı değildi, örneğin ne zaman silinip 
bozulduğunun farkına varamadı. Daha sonra, hasara uğramış kanatlarının ve kanat 
yapısının bilincine vardı ve düşünmeyi öğrendi, ama bir daha uçamadı, çünkü uçma 
hırsını yitirmişti; hiçbir çaba göstermeden uçabildiği günleri anlamaktan başka bir şey 
gelmiyordu elinden”(Hemingway 1975: 153). 

Hemingway ile Fitzgerald arasında sıkı bir dostluk vardır. Hemingway’in daha 
uzun eserler yazmasında Fitzgerald’ın “The Great Gatsby” den etkilendiği 
söylenmektedir (Bkz. http://ernestmillerhemingway.blogspot.com/2012/05/ernest-
hemingway-meets-gertrude-stein.html) Öyle ki Fitzgerald eseri Görkemli Gatsby 
(eserde böyle geçmektedir),tek ve son kopyasını vermiş olduğu birinden geri aldığında 
okuması için Hemingway’e vermek ister. Hemingway bu davranış karşısındaki 
düşünceleri şöyledir: 

“Bütün kibirsiz yazarların çok güzel bir yapıt oluşturduklarında takındıkları çekingenlik 
bir yana, adamın kitabı üzerine söz edişinden onun nemene üstün bir yapıt olduğunu taş 
çatlasa anlayamazdınız; inşallah kitabı çabuk alır da okurum, diyordum” (Hemingway 
1975: 160). 

Fitzgerald, eserini Hemingway’e okutmak istemesine karşılık Hemingway 
1925’te “Güneş de Doğar” eserinin ilk taslağının el yazmasını ona göstermemesine 
içerler. Gertrude Stein ve Fitzgerald’ın ilişkisi ise değişiktir. Stein “Cennetin Bu 
Yüzü” nü okuduğunda etkilenir, Gatsby’i okuduğunda da ünlü çağdaşlarının birçoğu 
unutulduğu zaman Fitzgerald’ın okunacağını söyler. Fakat Fitzgerald bu sözlerin 
kendisini üzmek için söylendiğini düşünür. Bu esnada Hemingway de yazarlık 
mesleğine başlamıştır (Bkz. A.g.e.: 217). Stein’ın Hemingway’le de ilişkisi olan 
kişilerle Hemingway’in dediği gibi hayranı olan herkesle dalaştığı sözünün doğru 
olabilir çünkü Hemingway’le, Pound’la ve Fitzgerald’la arasını bozmuştur Stein.  

Gertrude Stein sadece diğer yazarlara etki etmemiştir, kendisi de özellikle 
ressamlardan etkilenmiştir. Monet ve Cézanne gibi ünlü empresyonist ressamların 
eserlerinden etkilenen Hemingway gibi Stein için de bazı ressamlar ve eserlerinin yeri 
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büyüktür. Özellikle kardeşinin yönlendirmeleriyle henüz tanınmadıkları yıllarda 
Cézanne, Juan Gris ve Picasso gibi yenilikçi ve kübist ressamların tablolarını satın 
alarak 27 Rue de Fleurus’deki evlerini sanata açarlar. Stein bu ressamlarla dostluk 
ilişkisi içindedir aynı zamanda. Özellikle Picasso ve eşi ile sık sık görüşürler. Picasso 
Stein’ın bir portresini bile çizer. Fakat yine Stein ve arkadaşları arasındaki pamuk 
ipliğine bağlı olan ilişki Picasso ile de aynı noktaya varır: 

“Gertrude Stein’la Picasso kavga ettiler. Neden kavga ettiklerini ikisi de hiçbir zaman 
tam olarak anlayamadı. Her neyse bir yıl boyunca hiç görüşmediler, bir yılın sonunda 
bir rastlancı sonucu Adrienne Monnier’nin evindeki partide karşılaştılar. Picasso 
Gertrude Stein’a nasılsın dedi, ve ona kendisini görmeye gelmesini söyledi. Hayır 
gelmem, dedi Gertrude Stein asık bir yüzle. Picasso yanıma geldi ve Gertrude beni 
görmeye gelmeyeceğini söylüyor dedi, Bu söylediğinde içten mi acaba. Korkarım 
gelmeyeceğim diyorsa gelmeyecek demektir” (Stein 1992: 191). 

Stein “Amerikalıların Oluşumu” eserini bitirdiğinde “Uzun Neşeli Bir Kitap” ve 
“Pek Çok Kadın” isimli eserleri yazmayı planlasa da portre yazımına merak salar ve 
ilk olarak “Coğrafya ve Oyunlar” isimli portreyi kaleme alır. Daha sonra Matisse ve 
Picasso’nun portrelerini de kaleme alır. Eve gelip giden herkesin kısa kısa portrelerini 
yazmaya başlar. Temel inceleme konusu olarak insanı ele aldığından portre dizileri 
oluşturmuştur. T.S. Eliot ve Mabel Dodge’un da portresini,  hatta “Birinin Portresi” 
başlığı altında bir bilinmeyen kişi portresi yazmıştır. Portrelerini yazarken etkilendiği 
kişi Cézanne’dır. Özellikle Cézanne’ın kendisi üzerindeki etkisi kompozisyon 
üzerinedir. Bu kompozisyon merkez bir fikirden oluşur, bu fikirde her şeyle 
bağlantılıdır ve ayrıdır fakat kendi içinde bir sonu olmadığını dile getirir (Bkz. Stein 
1975: 15). Burada sanatlararası geçişlilik göze çarpmaktadır. Stein’ın yazın hayatında 
diğer sanatçı ve onların eserlerinin etkisi büyüktür.  Toklas’ın Stein ile ilgili olarak 
bulunduğu yargılardan birisi de Stein’ın gözlem ve kurgu imgelemi oluşturarak kişiye 
imgelem gücü kazandırmasıdır. Pek çok genç yazara bunu öğrettiğini dile getirir. 
Hemingway yazdığı öykülerin birinde Gertrude Stein’ın Cézanne’ın ne gibi üstün 
nitelikleri olduğunu her zaman bildiğini söylediğinde ona bakıp salt görüşlerin yazın 
olmadığını salık vermiştir. Ayrıca Stein yaratıcılığın temelinde yatan şeyleri çok iyi 
bilir ve bu nedenle de arkadaşları onun önerilerine ve eleştirilerine değer verirler (Bkz. 
Stein 1992: 85). 

Arkadaşları tarafından görüşlerine değer verilen Stein, Hemingway için de 
yazarlık hayatına başlamasındaki önemli bir karakterlerden biri olmuştur. Stein’ın 
Hemingway üzerindeki etkisi tartışılsa da pek çok kez kanıtlanmıştır Özellikle yazarın 
1940’ta yayımlan “Çanlar Kimin İçin Çalıyor” adlı eserinin Pilar figüründe Gertrude 
Stein’ın etkisinin olduğu söylenmektedir. “Çanlar Kimin İçin Çalıyor” Hemingway’in 
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Stein’la görüşmediği zamanda ileriki dönemlerde kaleme aldığı bir eser olsa da 
Stein’ın etkisi bu romanda oldukça fazladır  (Bkz. Kirsten-Kathrin 2005:3). 

Her iki yazarın ortak tanıdıklarının olmasının yanında yaşadıkları yer de 
ortaktır. 1922 Paris’i Anatole France ve Poincare gibi yazarların şehriydi. Seine 
köprüsünün altı aynı haklara sahip zengin ve fakirlerin uyuma yeriydi. Hemingway 
Paris’i kafeleri, sokakları ve kitapçılarıyla muhteşem bir şehir olarak görür (Bkz. 
http://ernestmillerhemingway.blogspot.com/2012/05/ernest-hemingway-meets-
gertrude-stein.htm). Hemingway Paris’i, sokaklarını ve müzelerini gezerek onlardan 
da oldukça etkilenmiştir: 

“Eğer çeşitli sokakları izleyerek öğle sonunda Jardin du Luxembourg’a gelmişsem 
bahçeler arasında dolaşır, sonra da, şimdi çoğu Louvre ya da Jue de Paume’a aktarılmış 
olan büyük tabloların bulunduğu Musée du Luxembourg’a giderdim. Özellikle 
Cézanne’ın ve ilk olarak Chicago’daki Sanat Kurumunda tanımak fırsatını bulmuş 
olduğum Manet, Monet ve öteki izlenimcilerin resimlerini görmek için hemen hemen 
her gün giderdim oraya. Cézanne’ın sanatı bana şunu öğretmişti ki gerçek yazın, benim 
de hep yaptığım gibi, öykülere boyut kazandırantümcelerle değil, ama yalın ve doğru 
tümcelerle olurdu. Ondan çok şeyler öğreniyordum, ama bunun ötekilere tam olarak 
anlatmayı beceremiyordum” (Hemingway 1975: 16). 

Hemingway burada aslında kendi yazının özelliklerini okura sunmaktadır. 
Eserlerinin sade ve yalınlığını dile getirirken diğer sanat eserlerinin üzerindeki etkisini 
de belirterek özgöndergesel ipuçları sunar. Eserinin son kısmında ise Hemingway 
Paris’in bir sonu olmadığı ve herkesin orası ile ilgili anıları olduğunu, Paris ne kadar 
değişse, güçlüklerle ve kolaylıklarla ulaşılsa da yolun hep oraya çıktığını ve Paris’e 
verilen değerin her zaman karşılığının alınacağını dile getirmiştir Eserin giriş kısmında 
ise Hemingway’in arkadaşına yazdığı bir yazıdan alıntı vardır: “Eğer gençliğinizde 
Paris’te yaşamak şansına ermişseniz, ömrünüzün geri kalan bölümünde nereye 
giderseniz gidin, o sizinle birliktedir artık, çünkü Paris devingen bir şenliktir” (Bkz. 
A.g.e.: i).  

Stein için Paris farklı bir anlam taşır çünkü ailesiyle bir yıl Paris’te yaşamışlar 
ve sonra Amerika’ya dönmüşlerdir. Paris’teki son günlerini abisinden dinleyen Stein 
için o dönemde yapmış oldukları alışverişleri, fok kürkleri, bereleri, elbise ve şapkalar 
gibi pek çok anı derin bir iz bırakmıştır (Bkz. Stein 1975: 80-81). Paris’e tekrar 
gelişinde edindiği çevre ve arkadaşlarıyla edebiyattan sanata ve her alana dair 
sohbetlerle Paris onun için adeta bir sanat merkezi olmuştur. Pek çok eserini burada 
kaleme almıştır. Stein pek çok avangard sanatkâr üzerinde de yoğun bir etkiye 
sahiptir. Belki de dönemin en çok tanınan en büyük sanatkârlarından biridir (Bkz. 
Arnold 2003: 53). Hemingway için Paris devingen bir şenlik olarak görülmektedir 
aslında aynı durum Stein için de geçerlidir çünkü eserler aracılığı ile o dönem 
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Paris’ine baktığımızda yazarlar, ressamlar ve pek çok sanatkârın Paris’te olduğunu, 
atölyelerde, sanat evlerinde, kafelerde ve kitapçılarda her an ve her yerde olduklarını, 
sanat ve edebiyat sohbetlerine katıldıklarını gözlemleyebiliriz. Paris’i sanatın ve 
estetiğin merkezi olarak görmek yanlış olmayacaktır. 

SONUÇ 

Yazarların iç dünyalarını görebildiğimiz gibi aslında yaratma süreçlerinde diğer 
insanlardan, yazarlardan ve sanatkârlardan da bir hayli etkilendikleri bu eserler 
aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Eserlerini yazmanın ne kadar zorlu bir süreç olduğu, 
sadece yazmakla bitmediği aslında önemli kısmın onu okurla buluşturabilmenin ne 
gibi sancılı süreçlerden geçtiğini gözlemleyebiliyoruz. 

Biyografik yaklaşımla incelenecek eserlerde eserleri aydınlatmak için yazarın 
hayatında yer alan olaylar, içinde yaşadığı koşullar, aile ortamı, sosyal çevresi, 
okuduğu kitaplar vb. unsurlar göz önünde bulundurulur. Yazarın bir özyaşamöyküsü 
varsa bu bilgiler birebir yazarın kendisinden anlatımından elde edilerek daha net 
değerlendirmelere varılabilir. 

Sonuç olarak çalışmanın konusunu oluşturan her iki yazarın yaşam 
öykülerinden yola çıkarak yazarların yazım aşamalarında birbirlerinden ne denli 
etkilendiklerini ve aralarındaki ilişkinin yazın süreçlerini ne yönde etkilediğini 
çıkarımlamak mümkündür. Bu bağlamda özyaşam öyküleri, okuyucuya yazarların 
yaşamları ile ilgili bilgi vermekle birlikte yazın sürecindeki etki ve etkilenme 
unsurlarının tespit edilebilmesi açısından da önemli bir bilgi kaynağı niteliğindedir.  
Her zaman yaşam ile yapılan ve yapılacak olan edebiyat ve yazınsal üretimi, 
yazarların yaşam öykülerinden hareketle öğrenebilmek mümkündür. Bu sayede 
yazınsallığın göstergelerinden birisi olan özgöndergeselliğe ulaşılabilir.  
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ALBERT CAMUS’NÜN YABANCI VE ERNESTO SABATO’NUN TÜNEL 
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ÖZET 

Bu bildiride Fransız yazar Camus’nün “Yabancı” adlı romanıyla Arjantinli yazar 
ErnestoSabato’nun “Tünel” adlı eseri, moderniteye getirdikleri eleştiri ve metinlerinin 
altyapısını oluşturan varoluşçu felsefenin metinlerine yansımaları karşılaştırılarak, biri Avrupa 
bir diğeri Amerika kıtasından olan yazarlarda modernizme karşı duruş ve bireyin çözülmesi 
irdelenecektir. Söz konusu eserlerin belirlenmesinde genetik bir bağın etkin olduğu 
söylenebilir, çünkü Sabato Fransa’da yaşadığı dönemlerde “Varoluşçu Felsefe”den oldukça 
etkilenmiş ve gerek incelemede ele alacağımız eseri “Tünel”de gerekse diğer eserlerinde bu 
felsefeden yararlanmıştır. İki eser de bireyin cinayet karşısındaki tutumunu, modernizmle 
birlikte içine düşülen anlamsızlığın toplumdaki tezahürünü ele alması açısından önemlidir. 
Ülkemizde Camus kadar bilinmeyen Sabato’yu tanıtarak, Türk edebiyatındaki varoluşçu 
metinlere farklı bir perspektif katmak da amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Varoluş felsefesi, modernizm, modernite eleştirisi, dekadans, anlamsızlık 

CRITIQUE OF MODERNISM AND EXISTENTIALIST PHILOSOPHYIN 
ALBERT CAMUS “THE STRANGER” AND ERNESTO SABATO’S “THE 

TUNNEL” 

ABSTRACT 

In this paper, with the comparison of the French author Albert Camus’ novel “The Stranger” 
and the Argentinian author Ernesto Sabato’s novel “The Tunnel” in terms of their critique of 
modernism and the reflection of the existentialist philosophy to the texts which creates the 
infrastructure of them, standing against modernism and the decadence of the individual will be 
examined in the works of the authors one of whom is from continental Europe and the other 
from continental America. It can be said that a genetic link is effective in determining the 
works that are mentioned as Sabato was highly influenced by the existentialist philosophy 
while living in France and made use of this philosophy both in his work “The Tunnel”, which 
we are going to examine in this study, and in his other works. Both works are significant in 
terms of handling the attitude of the individual against murder and the manifestation of the 
futility fallen into with modernism in the society. Also, by introducing Sabato who is not as 
well-known as Camus in our country, bringing a new perspective to the existentialist texts in 
Turkish Literature is aimed. 

Keywords: Existentialist Phiolosophy, modernism, critique of modernism, decadence, 
senselessness. 

Bu çalışmada Fransız yazar Albert Camus’nün “Yabancı” ve Arjantinli yazar 
Ernesto Sabato’nun “Tünel” adlı romanları varoluşçu felsefenin eserlere yansımaları 
bağlamında irdelenecektir. İki önemli yazarın eserlerini konu edinen bu çalışmada 
eklektik yöntem kullanılacaktır. Eklektik yöntem bilindiği gibi araştırmada farklı 
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yöntemlerin kullanımına olanak tanımaktadır (bkz.Aytaç2009:101). Eklektik yöntem 
dahilinde felsefeye dayalı ve pozitivist inceleme yöntemlerinden yararlanılacaktır. 

Çalışmanın amacı; özellikle 20.yüzyılın ortalarında sanat ve edebiyata derin 
etkileri olan varoluşçu felsefenin ele alınan eserlerdeki izlerini belirleyerek, yazarlar 
arasında etkileşimin var olup olamayacağını tespit etmektir. 

Çalışmada öncelikle yazarlar tanıtılarak, eserlerinin kısa özetleri sunulacaktır. 
Sonrasında çalışmanın temel dayanak noktası olan varoluşçu felsefe hakkında bilgiler 
verilecek ve bu felsefenin ele alınan romanlara nasıl yansıdığı üzerinde durulacaktır. 

İncelememize konu olan kitapların belirlenmesinde yazarlar arasındaki 
etkileşimin payı büyüktür. Şöyle ki Camus, incelememizde ele alacağımız “Tünel” 
romanını beğenmiş ve Fransızcaya çevrilmesi gerektiğini söylemiştir: Kuruluğuna, 
şiddetine hayran oldum ve Gallimard’a Fransızcaya çevrilmesini salık verdim. 
Umarım Fransa’da hak ettiği değeri bulur (Leiva 1984:49’ten aktaran; Karaca 
2007:7). Ayrıca Sabato’nun yaşamında Paris’in önemli bir yer tuttuğu ve 1937-1940 
yılları arasında Paris’te yaşadığı da göz önüne alındığında dönemin olumsuz 
yapısından (2. Dünya Savaşı) ve kültürel ortamından etkilendiği de söylenebilir. 

Çalışmamızda incelenecek olan ilk eser Camus’nün 1942 yılında kaleme aldığı 
“Yabancı” adlı romandır. Eserin ana kahramanı Meursault mazbut bir hayat süren bir 
memurdur. Eserin başında annesinin cenazesi için gittiği İhtiyarlar Yurdu’nda kayıtsız 
tavırları ve annesinin yaşını bilmemesi, annesi ölen birinin olması gerektiği kadar 
üzgün olmaması nedeniyle çevrenin ilgisini ve kötü bakışlarını üzerine çeker. 
Annesinin defnedilmesinden bir gün sonra eskiden beri hoşlandığı Marie’yle birlikte 
olur, plaja ve sinemaya gider. Tüm bunları annesinin ölümünden bir gün sonra 
yapmıştır. Daha sonra yaşadığı apartmandaki komşusu Raymond’un isteğiyle ona 
yardımcı olur. Raymond bir kadın pazarlayıcısıdır ve kullandığı bir kadının 
ağabeyleriyle başı beladadır. MeursaultRaymond’a bu konuda çeşitli yardımlarda 
bulunur. Daha sonra sahil kasabasındaki bir arkadaşlarının evine giderler fakat 
Raymond’un belalıları da onları takip ederek bu sahil kasabasına gelmişlerdir. 
Başlangıçta ufak bir kavgayla son bulan gerilim daha sonra Meursault’nun 
“fellah”lardan birini öldürmesiyle had safhaya çıkar. Bu cinayet nedeniyle çıkarıldığı 
mahkemede idama mahkum edilir ve hücrede yaşadığı iç hesaplaşmayla eser sonlanır. 

Sabato’nun “Tünel” romanı ise daha basit bir kurgusal düzleme sahiptir. 
Ressam Juan Pablo Castel bir sergisinde sergilediği ve kendisi için çok önemli olan 
resme, diğer sanatseverlerin aksine oldukça dikkatli bir şekilde bakan genç bayan 
Maria Irribarne’yle tanışmak ister. Onu anladığını düşündüğü bu kadına aşık olur fakat 
Maria’nın ona karşı ilgisizliği ve diğer erkeklerle birlikteliğinin de etkisiyle onu 
öldürür. Eser üstkurmacasal nitelikle bu cinayete varan sürecin öyküsüdür.  
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Kısaca özetleri verilen edebi eserlerin birleştirici üst başlıklarından biri şüphesiz 
varoluşçu felsefedir. Varoluşçu felsefenin ne olduğu üzerinde süregelen tartışmalar 
söz konusudur fakat genel geçer bir tanımlamanın olmaması bu felsefenin yokluğuna 
kanıt sunmaz. Sartre “varoluşçuluğun ne olduğu” sorusuna da bu doğrultuda yanıt 
verir. Ona göre, elektrik, aşk gibi unsurları da tanımlayamadığımız halde her gün 
varlıklarını biliriz, hissederiz. Varoluşçu felsefe de bu doğrultuda bir 
değerlendirilebilir. Sartre ayrıca varoluşun insanın içine doğduğu dünyayla mücadelesi 
olarak da nitelenebileceğini söyler (bkz. Sartre 1997:11). Kaufmann ise 
varoluşçuluğun tanımını ve kaynağını şöyle dile getirir: ”Herhangi bir düşünce 
okulundan olmamak, herhangi bir inançlar kümesini özellikle sistemleri yetersiz 
görmek, sığlığını, bilgiçliğini, yaşamdan yoksunluğunu ileri sürerek gelenekçi felsefeyi 
açıkça küçümsemek. İşte varoluşçuluğun çıkış noktası” (Kaufmann 1964:6). 

Sosyal bilimlerin içine düştüğü krizi değerlendiren Husserl de Kaufmann’a 
yakın görüşler ileri sürer. Ona göre de II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında felsefe 
işlev ve misyonunu yitirmiştir (bkz. Çiğdem 1997:22). Bu bağlamda felsefeden yani 
aklın egemen olduğu bir disiplin, akılla beslenen bilimin vardığı en üst safha olan 
teknoloji neticesinde baş gösteren II. Dünya Savaşıyla misyonundan uzaklaşmıştır. Bu 
da belirgin bir şekilde modernitenin geldiği korkutucu noktanın felsefeye sekte vuruşu 
olarak tanımlanabilir.  

Yelda Yanat “Zeki Demirkubuz Sineması’nın Varoluşçuluk Açısından 
İncelenmesi” başlıklı tezinde varoluşçuluğa geniş yer ayırmıştır. Ona göre 
varoluşçuluk felsefesi insanın varoluşunu anlamanın felsefedir. Bu çaba ekonomik ve 
sosyal etmenler yüzünden birey olarak güçsüzleşen insanın kendisi gibi olmayana 
tahammül edemeyen sistemde yabancılaşmasına ve yalnızlaşmasına neden olur. 
Yaşamını bir anlamda güçlü bir şekilde sürdürmek isteyen birey kitleleşmeye ya da 
toplumsallaşmaya gider. Ekonomik olanaklar elde etmek uğruna birey kendi kişisel 
özgürlüklerinden vazgeçmektedir. Varoluşçu felsefe böyle bir yoksunluk ortamında 
filizlenir ve özellikleri olan öznellik, bireysellik, toplum düşmanlığı gibi unsurlarla 
kitleleşmeye tepki olarak güçlenir (bkz.Yanat 2008:6-7). 

Sartre’ın “Varoluşçuluk” adlı kitabına eklediği önsözde Asım Bezirci de 
varoluşun ne olduğu sorusuna net bir yanıt verilemediğinden bahseder. Bezirci, bu 
kavramın ismi varoluşçu felsefeyle özdeşleşen isimler olan Kierkeegard, Heidegger, 
Marcel, Jaspers, Sartre ve Nietzche gibi filozoflar arasında tartışmalı olduğunu söyler. 
Bu isimlerin hemen hepsi ayrı tanımlamalar yapsalar da üstünde durdukları sorunlar 
genelde aynıdır; bireyciliğe aşırı yer vermeleri, insanoğlunun varoluş sorununa büyük 
ilgi göstermeleri ve herhangi bir düşünce okulundan olmamaları, herhangi bir inançlar 
kümesini, özellikle sistemleri yetersiz görmeleri, gelenekçi felsefeyi 
küçümsemeleriyle birleşirler. Varoluşçu felsefe üzerinde duran isimlerden biri de 
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Ritter’dir. Ona göre varoluşçuluk; köklerinden kopmuş, temelini yitirmiş, geçmişe, 
tarihe güvenini kaybetmiş, toplumda yabancılaşmış, mutsuz, huzursuz insan varlığını 
dile getiren felsefedir. Bu felsefe genel olarak, toplum içinde yaşayan bireyin tehdit 
altında olduğu, günümüzle gelenek arasındaki bağlantının koptuğu, insanın 
manasızlaştığı yerde ve dönemde ortaya çıkar (bkz.Sartre 1997:9-10). Bu açılardan 
bakıldığında çalışmada ele alınan eserlerin de hemen hemen varoluşçu felsefeye zemin 
hazırlayan ortamlarda doğduğu söylenebilir. Albert Camus Yabancı’yı 1942 yılında 
yani 2.Dünya Savaşı’nın 3.yılında yazmıştır ve bu dönem şüphesiz Avrupa siyasi ve 
sosyal tarihinde derin travmalara yol açmıştır. ErnestoSabato’nun eseri ise 1948 
yılında kaleme alınmış fakat yazar eseri yazmadan önce yaşadığı Paris’te savaşın 
soğuk yüzüne ve insan hayatının anlamsızlığına şahit olmuştur. Ayrıca Sabato’nun 
ülkesi Arjantin için de 1940’lı yıllar çalkantılıdır. Hiçbir zaman silahlı mücadeleye 
girmese de Arjantin 2.Dünya Savaşı’nın sonlarına yakın bir dönemde Almanya’yla 
işbirliği görüşmelerinde bulunmuş, 1946 yılında ise Arjantin’de totaliter bir yönetim 
sergileyen Peron başa geçmiş ve toplumu baskı altına almıştır (bkz. Lewis 2001:93-
112). 

Varoluşçu felsefe bir yandan insanın yalnızlığını, değişen üretim ilişkileri 
karşısındaki acziyetini gösterir diğer yandan da bu sorunlardan kurtulmanın kendince 
çarelerini arar. Bu doğrultuda varoluşçu yazarlar, bireyin bırakılmışlığını, yalnızlığını, 
boğuntusunu, umutsuzluğunu, güvensizliğini belirttikleri gibi bireyin kendini 
tanımasını, özünü yaratmasını, benliğini kazanmasını, baskıdan kurtulmasını da arzu 
ederler. Topluma karşı bireyin saflarındadırlar (bkz.Sartre 1997:11). 

Varoluşçu filozoflar arasında tam olarak bir uyum halinde kabul edilmese de 
çeşitli ilkelerin bu felsefenin ortak unsurları olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 
varoluşçuluğun ortak ilkeleri; bireysel ahlak anlayışı, özgür seçim, öznellik savunusu, 
iç daralması/bulantı/sıkıntı, saçma, fırlatılmışlık ve otantik varoluş halidir. Bireysel 
ahlak anlayışı ilkesine göre bireyin yapması gereken kendi doğrusunu bulmasıdır. 
Varoluşçu filozoflara göre insan boşluğa atılmış ya da fırlatılmıştır ve içine doğduğu 
bu dünya nesnel ve akılcı değerlendirmeler yapabileceği bir yer değildir. Varoluşçu 
filozoflara göre insan ‘saçma’ da olsa ömrünün sonuna kadar özgür seçimler yaparak 
kendi öz niteliğini bulmalıdır. Öznellik ilkesi ise varoluşçuların ana ilkesi olan bireyin 
kendine özgü olması düşüncesidir. İç daralması ya da bulantı varoluşçu eserlerde 
bireyin dünyanın kesinlik içermeyen tabiatını anlamasından kaynaklanmaktadır. 
Saçma kavramı ise varoluşçu felsefenin önemli unsurlarından biridir. Bu ilkeye göre 
saçma kavramı akılla kavranamayacak olan dünyayı niteler. Son ilke olan fırlatılmışlık 
ise insanın dünyadaki çaresizliğini ve yalnızlığını vurgular (bkz.Sartre 1997:7-20). 

Çalışmamız kapsamında ele alınacak yazarlardan biri olan Albert Camus’nün 
varoluşçu felsefeyle olan ilintisi temel olarak “saçma” ilkesinden gelir. Camus’nün 
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felsefesi yaşamın bilinmeyen halini merkeze alır. İnsan şuuru saçmanın vatanıdır, 
dünyanın saçmalığı da dünyayı anlayan ve anlamayanlardan ortaya çıkar. Camus’ye 
göre asıl sorun, hayatın yaşamaya değip değmediği ya da anlamlı olup olmadığıdır. 
Camus insanın anlamını sorguladığı bu dünyaya yabancı olduğunu çünkü kesin bilgiye 
sahip olmadığını söyler. Bu bilgiye sahip olmak için bilime başvurması da boşunadır 
(bkz. Taşdelen 1992:163-173). Camus “Düğün ve Bir Alman Dosta Mektuplar” adlı 
eserinde de dünyanın anlamsızlığına ve düzeltilemezliğine vurgu yaptığı görülür 
(bkz.Camus,1995,60). Camus’nünabsürd ya da saçma felsefesine bağlı olarak 
uyumsuz insan kavramını da ortaya attığını görmek mümkündür. Camus 
SisifosSöyleni adlı eserinde uyumsuz insanı, geleceği yadsımadığı halde onun için bir 
şey yapmayan, özgürlüğünüm kısıtlı olduğunu bilen ve bunun farkında olarak yaşayan 
kişi olarak tanımlar (bkz.Camus 2010:36).  

Yukardaki tanımlama ve varoluş felsefesine yönelik özelliklerden hareketle bu 
felsefenin insanın varoluşunu ve içinde yaşadığı dünyayla, toplumla, toplumun 
değerleriyle mücadelesini sorgulayan ve bireyin yaşadığı evrendeki anlam arayışına 
ışık tutan bir doktrin olduğunu söylemek mümkündür. 

Varoluşçu felsefe nasıl ki insanın varlığını ve temel anlamdaki sorunlarını ele 
alıyorsa edebiyatın da buna benzer amaçları olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 
edebiyat ve felsefenin birbirleri içinde etkileşim gösteren iki farklı alan olduğu 
görülebilir. Taşdelen de edebiyat-felsefe benzerliğine şöyle vurgu yapmaktadır: 
“Felsefe ve edebiyat, insani bütünlüğü yansıtır. Onlar aynı insani varoluş alanında 
bulunurlar; bu nedenle aralarında ontolojik bir bağ, uyum ve eğilimin olduğunu 
söylemek, bir karşıtlığın olduğunu söylemekten daha uygun görünüyor”(Taşdelen 
2011:36) 

Ecevit, varoluş felsefesinin edebiyat dizgesine girmesinin daha çok modernist 
edebiyatla olduğunu söylemiştir. Modernist edebiyat 20. yüzyılın getirdiği bilimsel ve 
teknolojik gelişmelerin sonucunda oluşmuştur. Değişen toplumsal yaşam ve kültürel 
ortam bireyi bir kültür şokuna uğratmış ve bu şok bireyin sanatsal faaliyetlerine de 
yansımıştır. Değişim sürecine giren dünyada bireyin sorunu ‘yabancılaşma’ ve 
‘yalnızlık’ olmuştur (bkz.Ecevit 2008:36). 

Varoluşçulukla edebiyat arasındaki bağa değinen Yıldıztaş da, varoluş 
kaygısının, insanın dünyadaki rastlantısal varlığı, bir yasaya bağlı olmaksızın kendini 
kurma zorunluluğu, insanın seçimlerinde ve eylemlerinde özgür bir bilinç olduğu 
düşüncesinin felsefeden edebiyata bir köprü kuran varoluşçu yazarlara romanı, 
öyküyü, oyunu, denemeyi felsefileştirme olanağı sunduğunu söyler (bkz.Yıldıztaş 
2010:15). 
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Edebiyat ve felsefenin birlikteliği ile oluşturulan ve varoluşçu felsefeden izler 
taşıyan bu eserler çoğulcu yöntemle irdelenecektir. İncelenecek eserlerde görülen 
ortak noktalar temel olarak; Yabancılık, anlamsızlık, aşk/sevgi, anlaşılma isteği, 
ölüm/öldürme, yaşamın anlamsızlığı, iletişimsizlik ve umut/umutsuzluk üst 
başlıklarında ele alınacaktır.   

İki eserde görülen ortak noktalardan ilki kahramanların yaşadıkları topluma ve 
toplum değerlerine karşı yalnız/yabancı kalmalarıdır. “Tünel” romanında; Beni 
anlayabilen bir kişi oldu. Bu da, öldürdüğüm kişinin ta kendisidir (Sabato,1982,14) 
cümlesine yer verilir. Bu cümle yazar/ressamın toplumdaki yalnızlığını ve diğer 
insanlardan ne denli ayrık bir yaşam sürdüğünün göstergesidir. Yine Sabato’nun 
eserinde geçen şu cümleler de yalnızlığının/yabancılığının işaretidir: “Genellikle, 
dünyada tek başına kalma duygusu bende, mağrur bir üstünlük hissiyle birliktedir: 
insanları küçümser, horlarım, onları, pis, çirkin, yeteneksiz, açgözlü, kaba, aşağılık 
görürüm; yalnızlığım beni korkutmaz, yani bir olimpos yalnızlığıdır” (Sabato 
1982:102). 

Sabato’nun kahramanı Juan Pablo Castel sanatçı bir karakter olmasına rağmen 
sanat çevrelerinden ve onların yapmacıklığından da hoşlanmaz. Fakat onun bu 
yalnızlığını Maria Irribarne bozmuştur. Kendisinin gerçek anlamda varolduğunu 
hissettiren Maria’nın da ondan uzaklaşmasıyla tekrar eski haline döner. Bunun 
doğrudan bir sonucu olarak da yalnız ve yabancıdır: 

(…) ve her ne olursa olsun, yalnız bir tünel vardı, karanlık ve tenha: benimki, 
çocukluğumu, gençliğimi, tüm yaşamımı içinde geçirdiğim tünel. Bu taş duvarlı 
saydam pasajların birinde de, bu genç kadını görmüştüm ve benimkine paralel 
öbür tünelde ilerlediğine safça inanmıştım, oysa, gerçekte, o, geniş dünyaya 
aitti; tünellerde yaşamayanların sınırsız dünyasına. (…) ben dar koridorumda 
ilerlemeye devam ederken, o dışarıda normal yaşamını yaşıyordu; şu dışarıda 
yaşayanların sürdürdükleri ilginç ve saçma olan, içinde, baloların, şenliklerin, 
bayramların, uçarılıkların bulunduğu hareketli yaşam (Sabato 1982:168). 

Camus’nün eserinde de ana kahraman Meursault’nun toplumsal kurallara ve 
bunun sonucu olarak da topluma yabancılaşması ve yalnızlaşması söz konusudur. 
Annesinin ölümüne güzel havayı kırlarda gezerek geçirmesine engel olduğu için 
üzgündür:Ne zamandır kırlara çıkmamıştım, anam ölmeseydi, diye düşünüyordum, 
kim bilir ne güzel gezip eğlenirdim (Camus 2007:21). Ayrıca Meursault annesinin 
ölümünden hemen sonra kız arkadaşı Marie’yle denize gidebilecek kadar rahat ve 
umursamaz bir tavırdadır: “Anam öldü,’ diye karşılık verdim. Ne zaman öldüğünü 
sorunca “Dün” dedim. Hafifçe irkildi, ama hiçbir şey söylemedi. İçimden, bunda 
benim bir suçum olmadığını söylemek geldi, ama kendimi tuttum. Bunu daha önce 

934 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

patrona söylediğimi anımsadım. Hiçbir anlamı yoktu bunun. İnsan her zaman az 
buçuk suçludur” (Camus 2007:27). 

Meursault dostluk, arkadaşlık gibi duygulara yabancıdır, bu gibi unsurların 
onun için hiçbir önemi yoktur:(…) Hem sonra o da benimle dost olabilirmiş. Sesimi 
çıkarmadım. Kendisiyle dost olmak isteyip istemediğimi tekrardan sordu. ‘Bence bir’ 
diye karşılık verdim(Camus 2007:36). 

Bu alıntılardan hareketle her iki karakterin; gerek Meursault gerekse Castel’in 
topluma, toplumun değerlerine ve toplumca genelgeçer olan kurumlara inancı 
olmadığı söylenebilir. İki kahraman da toplumdan uzak bir yaşayışı benimserler. 

Varoluşçu felsefenin ana ilkelerinden biri olan “anlamsızlık” fikri bu iki eserde 
de oldukça baskın bir şekilde işlenmiştir. Öyle ki Castel hayata dair tüm unsurlara olan 
inancını ve bu unsurların taşıdığı anlamı kaybetmiştir. Yaşamın anlamsızlığına olan 
yargısını aşağıdaki cümleler de gösterecektir: 

Bazan, hiç bir şeyin anlamı olmadığına inanırım. Binler ve binlerce yıldan beri, 
boşluğa doğru kaçan bir küçük gezegende bizler, acı içinde doğuyor, büyüyor, 
savaşım veriyor, hasta düşüyor, acı çekiyor, çektiriyor, bağırıyor, ölüyoruz: evet 
ölünüyor ve aynı anda, yararsız komediye yeniden başlamak için başkaları 
doğuyor.(…) Bu tam böyle miydi? Hiç bir şeyin bir anlamı olmadığı fikri 
üzerinde düşünüp kaldım. Tüm yaşamımız, bir uzak, ilgisiz yıldızlar çölünde, 
ancak bir anonim çığlıklar sürgitmesi değil miydi?(Sabato 1982:51). 

Meursault’da da Castel gibi hayatın akışının değişmeyeceğine, insanın istese de 
kaderine karşı gelemeyeceğine yönelik bir tutum vardır: 

Başkalarından önce ölecektim, su götürür yanı yoktu bunun. Ama herkes bilir ki, 
hayat yaşamaya değmez. Aslına bakarsanız, insan ha otuzunda ölmüş ha 
yetmişinde, pek önemli değildi. Çünkü, her iki halde de, pek doğal ki, başka 
erkekler de, başka kadınlar da yaşayacaklardı, hem de binlerce yıl.(…) Değil mi 
ki insan ölecekti, öyleyse bunun ne zaman ve nasıl olacağı pek önemli değildi. O 
halde (işin asıl güç yanı bu’o halde’ sözcüğünün ifade ettiği anlamı gözden 
kaçırmamaktı), evet o halde af dilekçemin kabul edilmemesine boyun 
eğmeliydim(Camus 2007:109). 

Görüldüğü üzere her iki karaktere göre insan yaşamı değiştirilemez bir düzendir 
ve anlamsızdır. Castel’in resminin ve dolayısıyla kendisinin anlaşılması da 
Meursault’nün daha iyi yaşam koşullarında yaşaması da bu bağlamda anlamsızdır. 

Her iki eserde karşımıza çıkan karakterler bir yönleriyle toplumun dışında 
kalmış kişilerse de, başkaları tarafından anlaşılmayı da arzu etmektedir. Bu anlaşılma 
istenci Castel’de varlığının tamamlanması noktasındadır:“(…) bu sayfaları bir çok 
kimsenin okuyacağını düşündüm ve genel olarak insanlık, özellikle de şu sayfaların 
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okuyucuları için çok fazla hayale kapılmamakla birlikte, birinin beni anlayabileceğine 
bağladığım zayıf bir umutla cesaretleniyorum. BU, ANCAK TEK BİR KİŞİ OLSA 
BİLE”(Sabato 1982:14). 

Castel, resimlerine bilindik ve bayağı kitlelerin dışında kalarak tepki veren ve 
onları merakla inceleyen kadını varoluşunun tamamlayıcı unsuru olarak görür. Aslında 
ona neden ihtiyacı olduğunu neden sürekli onu aradığını kendisi de dile 
getirememektedir (bkz.Sabato 1982:46-47). 

Castel, resim eleştirmenlerinin kendisini övmesini önemsemez hatta bundan 
büyük bir rahatsızlık duyar ve onun için asıl önemlisi varoluşunu tamamladığını 
düşündüğü Maria’nın varlığıdır; Örneğin şu sergi işini ele alalım: bu şarlatanlardan 
hiç biri, o sahnenin önemini kavramadı. Bunu hisseden tek bir kişi oldu: Siz (Sabato 
1982:48). 

Yabancı romanında ise bu durum evlilik fikriyle okuyucuya aktarılır. 
Meursault’nün ağzından Belki ilk kez, gerçekten evlenmeyi düşündüm(Camus 
2007:54) cümlesi çıkar. Bu Raymond’un davetiyle gittikleri arkadaşının evinde ev 
sahibesiyle Marie’nin konuşmaları ve gülüşmeleri üzerine söylenir, öncesinde 
Masson’un ağzından “Karımla ben çok iyi anlaşırız” cümlesi çıkmıştır. Bu açıdan 
bakılınca Meursault’nün belki de ilk kez gerçekten bir evlilik istenci taşıması, evliliğin 
kendisiyle anlaşılabilen kendisini anlayan biri demek olduğunu düşünmesindendir.  

Anlaşılma isteğinin yansımalarını sunan bu alıntılar karakterlerin yapılarını 
anlayabilmek adına önemlidir. Anlaşılma isteği bağlamında önemli olan nokta 
Meursault’nün Marie’yle evlenmek istemesi değil genel anlamda evlilik düşüncesine 
kapılmasıdır. “Tünel”de ise Castel, Maria’nın peşinde onu ve resmini anlayan tek kişi 
olduğu için koşmuştur. Maria, Castel’i anlayan tek kişi olduğu için vazgeçilmezdir. 

Gerek Meursault gerek Castel aşk konusunda benzer düşüncelere sahiptirler. 
Öyle ki her iki karakter de aşkın gerçekliğinden uzaktırlar. Tünel’de okuduğumuz şu 
cümleler bu durumun ifadesidir: 

(…) gerçekten de ben, hiç bir zaman kadınlara düşmediğim, daha kesinlikle 
konuşursak, düşkün olmadığım halde kadının, bizim yaşamımıza sonuna kadar 
yabancı kalacağı düşüncesine razı olmanın olanaksız gözüktüğü o az bulunur 
fırsatlardan eline geçen iki-üçünden yararlanıp bir kadının yanına 
yaklaşamadığımdan pişmanlık duymuşumdur. Ne yazık ki, herhangi bir kadının 
yaşamına yabancı kalmaya mahkum kaldım (Sabato 1982:17-18) 

Mearsult içinse aşk –diğer tüm insan edimleri gibi- önemsizdir: Biraz sonra, 
‘Beni seviyor musun’ diye sordu. ‘Bu anlamsız bir şey, ama sanırım sevmiyorum’ 
dedim. Üzülür gibi oldu (Camus 2007:41). 
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Meursault’un aşka dair herhangi bir istenci ve emeli yoktur. Birlikte olduğu 
Marie ona kendisiyle evlenmek isteyip istemediğini sorduğunda verdiği yanıt olan 
bence bir, ama istersen evleniriz cümlesi de bunu gösterir niteliktedir. Marie bu 
cevabın üstüne kendisini sevip sevmediğini öğrenmek ister, cevap yine beklediği gibi 
değildir: Bunun bir anlamı yok, ama herhalde sevmiyorumdur. Meursault Marie’yle 
evlenme fikrine salt Marie bunu istediği için evet demektedir. Bunun nedenlerinden 
biri de Meuarsault’nün evliliğin ciddi bir iş olduğuna inanmamasıdır. Meursault’nun 
aşka dair düşünceleri Tünel romanında Maria’da karşılığını bulur. Her iki karakter de 
bu bağlamda aşkın anlamsızlığını gösterir niteliktedir. 

İki eserin birbiriyle ortaklık taşıdığı bir diğer nokta da karakterlerin işledikleri 
cinayetlerden yana pişmanlık duymamaları ve bunu olağan bir durum gibi 
karşılamalarıdır. Tünel romanının ilk cümlesi bunu gösterir niteliktedir: Juan Pablo 
Castel olduğumu söylemek yetecek, Maria İribarne’yi öldüren ressam; sanırım, dava 
tüm belleklerde kalmıştır ve şahsım üzerinde daha fazla şey söylemek gerekli değil 
(Sabato 2007:19). 

Yabancı romanındaki Meursault’da ise durum daha da olağandır, karakter bir 
cinayet işlediğini çoğu zaman unutur. Bunu da kendisini sorgulayan yargıca yönelik 
düşüncelerini dile getirdiği satırlarda görebiliriz: Kısaca, aklı başında, ağzını yana 
doğru oynatmasına karşın yine de sevimli göründü bana. Çıkarken az kaldı elimi bile 
uzatacaktım, ama bereket, tam zamanında bir insan öldürmüş olduğumu 
anımsayıverdim (Camus 2007:65). 

Ayrıca ölüm düşüncesinin kendisi de iki karakter için de büyük anlamlar 
taşımaz; Castel öldürdüğü Maria’nın ardından cinayete dek giden süreci büyük bir 
soğukkanlılık ve tarafsızlıkla anlatırken, Meursault annesinin ölümünden hemen sonra 
denize girer, sinemaya gider ve kız arkadaşı Marie’yle birlikte olur. 

İki eserin bir diğer noktası yine varoluşçu felsefede üzerinde sıkça durulan bir 
kavram olan umut/umutsuzluk düşüncesinin işlenişidir. Her iki karakter de varoluşçu 
felsefenin özünde olan umutsuzluk düşüncesini taşımaktadır. Varoluşçu felsefeye göre 
insan geleceğin farkında olsa da ondan bir beklenti ya da onu değiştirmeye yönelik bir 
ümitten yoksundur. Tünel’de bu durum kendini aşağıdaki alıntıyla göstermektedir: 

Bu plaj sahnesi beni korkutuyor, diye ekledim uzunca bir süre sonra, onda 
derinin derini bir şey olmasına karşın, bunu biliyorum. Hayır, daha çok şunu 
söylemek istiyorum:  o beni temsil ediyor, ben’i, daha derinden… Evet, öyle. 
Açık bir bildiri değil bu, hayır, henüz değil, ama beni temsil ediyor ben’i, 
derinden. 

-Belki bir umutsuzluk bildirisi. 

Dediğini duydum. Korkuyla ona baktım: 
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-Evet, diye yanıtladım, bana da bir umutsuzluk bildirisi gibi geliyor. Görüyor 
musunuz, siz de tam benim hissettiğim gibi hissediyorsunuz (Sabato 1982:51). 

Bu alıntıda Castel’in kendisiyle özdeştirdiği resmin umutsuzluk niteliği taşıdığı 
dile getirilerek ressam bir anlamda kendi ruhsal durumunu yansıtmaktadır.  

Meursault’de ise umutsuzluk varolanın değiştirilemeyeceği ve ölümden 
kaçmanın imkansızlığı, varoluşçu bir söyleyişle ölümsüzlüğün imkansızlığından gelen 
bir duygudur: (…)’Hiç mi umudunuz yok, ölüp bütün bütün yok olacağınız 
düşüncesiyle mi yaşıyorsunuz?’ diye sorduğu zaman sesi de titremedi. Bu sorusuna, 
‘Evet,’ diye karşılık verdim (Camus 2007:112). 

Umut/umutsuzluk bağlamında ele alınan alıntılardan hareketle her iki 
karakterde de yaşama, yaşamın anlamına ve ölüm düşüncesinin katı gerçekliğine 
dayanan bir umutsuzluk düşüncesi mevcuttur. Fakat gerek Camus’nün ve gerekse 
Sabato’nun eserlerinde umutsuzluk kahramanları intihar düşüncesine sevk etmemiştir. 
Camus’nün absurde düşüncesi intihara kesin olarak karşı çıkmaktadır. Ona göre 
fiziksel intihar, bütünüyle insanın bağlı bulunduğu absurde unsurlarından biri olan 
insanın bizatihi kendisini yok ettiği için absurde ortadan kalkar ve hayat sona erer. 
İntihar bu anlamda bir başkaldırma değildir, sadece absurde boyun eğildiğini gösterir. 
Camus’ye göre absurde boyun eğmemek için yaşamak gerekir (bkz. Gündoğan, 1995: 
87). Bu öğretiden hareketle her iki eserin de intihar düşüncesinden uzak durduğunu 
söylememiz mümkündür. Tünel romanında geçen: ”Pis su, aşağıda, hep beni kendine 
çekiyordu: niçin acı çekmeli? İntihar, kolay yok ettiği için çekicidir: bir saniyede 
bütün bu anlamsız evren dev bir hayalet gibi yıkılır, sanki gök-delenlerinin, 
zırhlılarının, sarnıçlarının, zindanlarının sağlamlığı, bir hayalden başka bir şey 
değilmiş gibi, bir kabusun gökdelenleri, zırhlıları, sarnıçları, zindanlarından da 
dayanıksız” (Sabato 1992:103) cümleleri Castel’in ağzından intiharı onaylarmış gibi 
görünse de eser boyunca hiçbir kahraman bu yolu seçmez. Bunun nedenini de yine 
Castel’in ağzından duyarız: 

(…) yaşam, kendisinden gene de ölümle kurtulanabilinecek bir uzun kabus gibi 
gözükür, ölüm, böylece bir çeşit uyanış olacaktır. Fakat neye uyanış? Onun 
ötesinde, ancak salt ve sonsuz hiçlik bulacağım tehlikesi, beni tüm intihar 
tasarılarımdan alıkoydu. Her şeye karşın, insan var olana öylesine bağlıdır ki, 
kendisinin, bir irade eylemiyle o hayali yıkmaktan çok, en sonunda, çirkinliğinin 
neden olduğu acıya ve kusuruna katlanmayı yeğler. Bundan başka genellikle, 
tüm kötü giden şeylerin tam envanterini yaptıktan ve bu felaketin artık 
katlanılamaz bir noktaya geldiğini anladıktan sonra, intihara dayanan bu 
umutsuzluk sınırına gelince en küçük olumlu öge orantısız bir değer kazanır, 
sonunda kesin bir rol oynar ve biz ona, bir uçuruma yuvarlanmak tehlikesi 
karşısında, ne olursa olsun bir ota umutsuzca tutunur gibi sarılırız (Sabato 
1982:103). 
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Meursault ise eserin sonunda idama mahkum edilmiştir ve içinde bulunduğu 
durumda aklından intihar düşüncesi yerini başkaları tarafından öldürülmeye 
bırakmıştır. Eser boyunca edilgen bir karakter olan Meursault ölüm konusunda da bu 
tavrını korur ve idam cezasının infazını bekler. 

Tüm bu varoluşçu ögelerin dışında eserde sıklıkla geçen bir kavram olan 
“deniz” ve “plaj” ilgi çekicidir. Şöyle ki; Tünel romanında ressam bir insanın plajdan 
denizi izleyişinin resmini yapar ve bu resim eserin ana izleklerindendir. Yabancı 
romanda ise cinayet yine bir deniz kıyısında güneşli güzel bir günde gerçekleşir. İki 
eserde de bu iki motifin kullanılması önemlidir. 

Genel anlamda ortak noktaları olan bu iki roman bazı temel niteliklerde 
birbirlerinden ayrılmaktadır. Örneğin romanlarda anlam yüklenen unsurlar farklıdır. 
Tünel’in başkisi Castel için anlam, kendisi, kendi ruh halini yansıttığı kadını elde 
etmek ve onunla kendi varlığındaki eksikliği gidermekken, Yabancı’daMeursault’nün 
anlam yüklediği herhangi bir kişi, kurum ya da olgu yoktur. Aksine toplum tarafından 
anlamlı bulunan Tanrı inancını kesin bir dille yadsır. Tünel romanında geçen Beni 
anlayabilen bir kişi oldu. Bu da, öldürdüğüm kişinin ta kendisidir cümlesi bir anlamda 
toplumun hiçbir kesimine, grubuna önem vermeyen Castel’in hayatındaki tek anlam 
biriminin Maria olduğunu gösterir. Meursault’yla savcının konuşmalarının 
aktarıldığı:”Tanrı’ya inanıp inanmadığımı sordu.’İnanmıyorum’ dedim. Öfkeyle 
yerine oturdu. Bunun olamayacağını, herkesin, hatta, yüz çevirenlerin bile ona 
inandıklarını söyledi. Onun inanışı bu yoldaymış, bundan kuşkuya düşecek 
olursaymış, artık hayatının bir anlamı kalmazmış (Camus 2007:69)” cümleleri 
Meursault’nün toplumsal ölçekte anlam ifade eden Tanrı inancına sahip olmayışı ve 
bir anlamda bu açıdan da topluma yabancı oluşunun göstergeleridir. 

İki karakter ve dolayısıyla iki roman arasındaki en önemli farklılıklardan biri de 
şüphesiz karakterlerin yapılarıdır. Tünel romanındaki Castel, 
Yabancı’nınMeursault’sunun aksine etkin bir karakterdir, işlediği cinayet dahi onun 
bilinçli tutumunun yansımasıdır. Meursault ise tüm edimlerinde kendini diğer 
insanların isteklerine göre yönlendirmiştir. İşlediği cinayet bile kendisi için değil 
arkadaşı için anlam taşır ve raslantısaldır. 

Eserlerin sonları da farklılık arz eder. Camus’nün eserinde Meursault giyotinle 
idama mahkûm edilir. Bu bağlamda giyotinle idam edilmesi yani kafasının kesilmesi 
bir anlamda aklın da ortadan kaldırılmasına göndermede bulunur denilebilir. Ayrıca 
Meursault’nün yargılanmasında en az işlediği cinayet kadar, annesine karşı 
davranışları ve onun ölümünden sonraki tutumlarının da payı vardır. Moderniteyi 
“Gemainschaft” ve “Gesellschaft” dikotomisiyle açıklayan Tönnies’in (bkz. Çiğdem 
1997:102-103)  mevzu bahis olgularından hareketle; Meursault’nun cemaat kurallarını 
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ve bu kuralların temel dayanakları olan din ve geleneği yadsıdığı için idama mahkum 
edildiğini söylemek mümkündür. Hatırlanacağı üzere Meursault, Cezayir’de 
yaşamaktadır. Bu açıdan bakıldığında “cemaat” kurallarını yadsıyan bir “cemiyet” 
üyesi olması sonunu getirmiştir. Castel ise akli melekelerini yitirdiği gerekçesiyle 
tımarhaneye yatırılır. Eserde ülkenin önde gelen ressamlarından biri olarak tanıtılan 
Castel için içinde bulunduğu “cemiyet”in kuralları takip edilmiş ve cinayeti, akıldan 
uzaklaştığı için işlediği yargısına varılmıştır. Tönnies’in “Gemeinschaft” ve 
“Gesellschaft” olarak adlandırdığı kavramlara, dayanışma perspektifinden bakarak 
“mekanik” ve “organik” tanımlarını getiren Durkheim’a göre ise; bir toplumda ortak 
ahlaki bilinç ve duygusal yaşam mefhumu kolektif bilinç kavramıyla açıklanır. 
Kolektif bilinç yoldan sapanların cezalandırılması sırasında tüm çıplaklığıyla 
görülebilir. Organik dayanışmanın geçerli olduğu “cemiyetler”de ceza, bireyi toplumla 
yeniden bütünleştirmeyi amaçlarken, mekanik dayanışmanın olduğu “cemaat”lerde 
cezalar sert ve şiddetli olma eğilimi taşır (bkz. Smith-Riley, 2016: 29). 

Sonuç olarak varoluşçu felsefenin Albert Camus’nün Yabancı ve 
ErnestoSabato’nun Tünel romanlarına yansımalarının irdelendiği bu çalışmada her iki 
yazarın da söz konusu felsefi düşüncenin temel niteliklerini eserlerine yansıttıkları 
söylenebilir. Camus kendisinin de önemli isimlerinden biri olarak gösterildiği 
varoluşçuluk düşüncesine kattığı “absürd” kavramını bu eserde okurlara kahramanı 
Meursault’yla tanıtmıştır. Yaşam karşısında edilgen bir karaktere sahip olan Meursault 
çalışmada da gösterilmeye çalışıldığı gibi toplumun genelgeçer doğrularından, insani 
her tür duygudan uzakta, yaşadığı döneme yabancı kalmış bir yalnızdır. Özünde 
barındırdığı anlamsızlık düşüncesi onu yine anlamsız bir hareketle ölüme sürükleyen 
bir yaşam felsefesi haline gelmiştir. 

Sabato ise eserinde tıpkı Meursault gibi yaşamın anlamsızlığı görüşündeki 
ressam Juan Pablo Castel’in cinayet sürecine yer vermiştir. Castel kendisini anlayan 
tek insanı aşkın ve kıskançlığın da etkisiyle öldürmüştür. Bu bir anlamda kendi 
dünyasının sonu demektir. Çünkü Castel’in dünyasındaki anlam eksikliği ancak 
Maria’nın kendisiyle birlikte olmasıyla giderilecektir. Bir sanatçı olan Castel, sanatçı 
duyarlılığa yakışmayacağı iddia edilebilecek bir dürtüyle cinayet işleyebilecektir. 

Eserlerin ve yazarların toplumların yaşamından ayrık düşünülemeyeceği ana 
fikrinden hareket eden edebiyat sosyolojisi bağlamında bu iki eser ele alındığında ise 
eser-toplum ve yazar-toplum ilişkisi eserlere yeni bir anlam katmanı sağlayacaktır. 
Yabancı romanının 1942, Tünel romanının 1948 yılında kaleme alındığı düşünülürse 
her iki eser de II. Dünya Savaşı’na yakın dönemlerde edebiyat dizgesine katıldığı 
söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında gerek bireylerin ve gerekse toplumların bilincinde 
silinmesi imkansız izler bırakan, toplumlarda derin buhranlar oluşturan savaşın ve 
savaşla birlikte doğallaşan ölüm duygusunun her iki karakter için de ne derece 
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olağanlaştığı görülebilir. İki yazarın da derinden hissettiği bu savaş ortamı topluma ve 
kaçınılmaz olarak da gerek bu iki yazarın ve gerekse diğer dönem yazarlarının 
eserlerine yansımıştır. Başka bir tabirle, modernitenin gelişimine inanan mottosu 
bireyin yalnızlaşmasına, savunmasızlaşmasına ve yaşamda anlam arayışlarına 
girmesine neden olmuştur. 

Ayrıca Ernesto Sabato’nun Tünel adlı romanının yazarın içinde bulunduğu 
ülkenin siyasi ve sosyal şartlarından da izler taşıdığını iddia edilebilir. Sabato’nun 
eserini oluşturmasından yalnızca iki sene önce ülkesi Arjantin’de totaliter bir yönetim 
sergileyen Peron iktidara gelmiş ve halkın üstünde büyük bir baskı kurmuştur. Bunun 
eserdeki yansıması bir sanatçının anlam arayışı uğruna sevdiği kadını öldürmesidir. 
Ölüm olgusu ve öldürme dürtüsü o derece olağandır ki toplumun belki en üst kesimini 
temsil eden bir sanatçı, sanatının biricik muhatabı olan insanı öldürmüştür. 

Her iki eserin incelendiği bu çalışmada yazarların karakter seçimlerinin de bazı 
yönlerden okuyucuya yorumlaması için boşluklar bıraktığı sonucuna varılmıştır. 
Camus ve Sabato varoluşçu düşüncenin etkisiyle bilimden uzaklaşmış ve bilimin insan 
davranışını, yaşamı ve Tanrı düşüncesini açıklamada yetersiz kaldığını düşündükleri 
için eserlerinin odak noktasına bir memuru ve bir ressamı koymuştur. Çalışma 
boyunca elde edilen bulgulardan ve yazarların yaşamındaki ortak nokta olan Paris’te 
yaşamalarından hareketle ErnestoSabato’nun bu romanı oluştururken Albert 
Camus’nün etkisinde kalmış olabileceği iddia edilebilir. 

Bu çalışmayla varoluşçu edebiyatın çok bilinen bir örneğinin yanında Türk 
okurları tarafından pek de tanınmayan bir başka yazarı ve eseri tanıtılmıştır. 
Edebiyatımızda varoluşçu düşüncenin etkisinde kalan yazar/şairlerin incelenmesi ya 
da bu düşüncenin eserlerde nasıl ele alındığının irdelenmesi bağlamlarında yapılacak 
çalışmalarda ErnestoSabato’nun gerek incelememize konu olan Tünel ve gerekse diğer 
romanları farklı bakış açıları kazandırabilecek niteliktedir. 
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ÖZET 

İnsanoğlu, yaradılışı itibariyle her zaman tabiatla içli dışlı olmaya müsaittir. Saf ve bozulmamış 
olan doğaya özlem yahut kaçış, bir nevi öze dönüş olarak algılanabilir. Medeniyetin ve 
toplumun getirdiği mecburiyetler karşısında çaresiz kalan insan, aslına dönme merkezli bir 
gerilimin içine düşer. Bu gerilimle ortaya çıkan bunalım ve sıkıntı, insanın kaçışına zemin 
hazırlayan sebeplerden birisidir. Nihayetinde bulunduğu yapay ortamdan uzaklaşmayı arzu 
eden insan, güvenli ve saf bir sığınak olarak gördüğü tabiatı kendine mekân edinir, orada 
yaşamaya başlar. Birçok şair tarafından defalarca kaleme alınan meşhur “Leylâ ve Mecnûn” 
hikâyesinin kahramanlarından olan Mecnûn, yaşadığı olumsuzluklardan sonra tabiata kaçar. 
Leylâ’ya olan aşkını vuslatla noktalayamayan ve kendini baş edemediği bir kargaşanın içinde 
bulan Mecnûn, huzuru özünde aramaya çalışır. Türk ve İran edebiyatının büyük şairlerinden 
Fuzûlî ve Nizâmî, “Leylâ ve Mecnûn” mesnevilerinde aynı hikâyeyi farklı üslupla ve bazen 
farklı bir kurgu ile dile getirmişlerdir. Mecnûn’un doğaya kaçışı ve orada yaşadıkları, içinde 
bulunduğu hissiyât, her iki şairde farklı şekilde tezahür etmiştir. Fuzûlî’nin Mecnûn’u 
hikâyenin başlarında bu kaçışı tecrübe eder ve şair, konuyu derinlemesine işler. Nizâmî’de ise 
Mecnûn’un kaçışı, Leylâ’nın ailesinden istenmesi ve verilmemesinden sonra gerçekleşir ve 
şair, bu kaçış psikolojisini yüzeysel bir şekilde anlatır. Âşığın tabiata kaçışı iki şairin farklı 
bakış açısı, üslubu ve kurgusu etrafında mukayese edildiğinde iki ayrı kahraman psikolojisinin 
ortaya çıktığı görülmektedir.       

Anahtar Kelimeler: Nizâmî, Fuzûlî, tabiat, öze dönüş, kaçış psikolojisi  

ESCAPE TO NATURE PSYCHOLOGY IN “LAYLA AND MAJNUN” 
MASNAVIS OF FUZULI AND NIZAMI 

ABSTRACT 

Human being is always available to be hand in glove with nature temperamentally. Missing for 
or escape to nature which is pure and untouched, can be perceived as a kind of back to basics. 
The human remained helpless in front of obligations required by civilization and society, falls 
in a tension based on back to basics. Depression and trouble occurred by this tension is one of 
the reasons preparing a base for human to escape. Finally, the human wishing for moving away 
from its artificial environment, adopts the nature that s/he considers as a safe and pure shelter, 
and starts to live there. One of the protagonists of the famous story of “Layla and Majnun” 
which is written many times by various poets, Majnun escapes to nature after difficulties he 
experiences. Majnun who cannot put an end to his love for Layla with an ultimate union and 
finds himself in a confusion he cannot fight with; tries to find the peace in himself. Fuzuli and 
Nizami who are the great poets of Turkish and Iranian literatures, states the same story in 
masnavis of “Layla and Majnun” in different style and sometimes with a different fiction. Both 
of these two poets represent the escape to nature and experiences and also feelings of Majnun 
in different ways. Fuzuli’s Majnun experiences this escape in the early of the story and the poet 
handles the story deeply. In Nizami’s story, the escape of Majnun carries out after he asks for 
the girl in marriage and her family doesn’t allow; and the poet describes this escape 
psychology superficially. When the escape of lover to the nature is compared in terms of 
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different perspectives, style and fiction of these two poets, it is seen that two different stories 
have appeared. 

Keywords: Nizami, Fuzuli, nature, back to basics, escape psychology 

GİRİŞ 

1. TABİAT VE İNSAN 

“Tabiat, insan zekâ ve muhayyilesinin ilk ilham kaynağı, ilk kudret menba’ıdır. 
İlk bilgi ve ilk iman olan mitolojiyi yine tabiat doğurmuştur.” (Siyavuşgil 1993: 7) 
"Homer'in destanlarında, büyük din kitaplarında gelmiş geçmiş yazarların ve 
filozofların eserlerinde tabiat hakkında çok değişik görüşler ile karşılaşmaktayız. 
Tabiat bazan Tanrı'nın kendisi, bazan onun yarattığı, bazan da sürekli bir akış olarak 
kabul edilmiştir. Mesela eski Grekler ve Romalılar için tabiat bir Tanrı idi." (Uysal 
1993: 5) 

Tabiatla eş anlamlı kullandığımız “doğa” kelimesini Aristotales, şöyle tarif 
eder: “Büyüyen şeylerin meydana gelişi, büyüyen şeyin kendisinden çıktığı ilk öğe, her 
doğal varlıkta bu doğal varlığın özü gereği sahip olduğu ilk hareketin ilkesi.” (2014: 
241) İlklerin, özün ve hakiki bilginin hem çıkış noktası hem de kaynağı olarak 
algılanan tabiat, aynı zamanda bir ayet görevi üstlenmiştir. "İki türlü ayet vardır: 
Vahye dayalı doğa üstü ve doğal ayetler." (Yıldırım 2004: 156) Söz konusu tabiat, 
doğal ayet olarak nitelendirilmelidir.  

"Görünen görünmeyenin, fizik metafiziğin, tabiat Tanrı'nın insana dönük 
cephesidir." (Kaplan 1976: 347) "İslâm, tabiatı Allah'ın ayetlerinden öte bir şey 
olarak görmeyi reddetmiştir. Yine İslâm, Promethean insan anlayışına, yani kendini 
aşan hiçbir şeye, kutsala, nihâî gerçeklik olan Allah'a ve tabiata karşı sorumlu 
hissetmeyen insan anlayışına kesinlikle izin vermemiştir." (Yıldırım 2004: 162-163)  

"İnsan, Allah ile tabiat arasındaki bağdır." (Nasr 1998: 293) Yaradılanlar 
içinde insanın konumu ve ontolojik düzeyi farklı kılınmıştır. İnsan, bu itibarla Allah'ın 
adına tabiat ve eşya üzerinde hükmetme vasfıyla donatılmıştır. Tabiat, Allah'ın 
işaretlerini taşıyan kutsallık boyutuyla insana (halife) emanet olarak teslim edilmiştir. 
Bu itibarla insanın tabiatla olan münasebeti, Allah'la olan münasebetinin bir boyutunu 
oluşturmaktadır (Yıldırım 2004: 172). Küçük evren olarak tanımlanan insanın kalbinin 
merkezinde yatan gerçeklik, tabiatın görünümlerinin perdesi gerisinde de yatmaktadır. 
Sonuç itibariyle; tabiatta var olan her başkalık insandaki bir unsura karşılık 
gelmektedir. (Nasr 1998: 292)   

“İnsan, Mutlak ve Sonsuz olanı aramak için yaratılmıştır.” (Nasr 2002: 277) 
“Nefsin dönüşümü doğal olarak gerçekleşir; çünkü insanın iç boyutu sonsuz bir 
şekilde eğilip bükülmeye yatkındır ve her türlü uyarana karşılık verecek 
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yapıdadır.”(Chittick 1997: 118) “Yerini tayin etmede tek seçici varlık olan insanın 
ontolojik düzeyi 'eşref-i mahlûkât' çizgisinden 'esfel-i sâfilîn' çizgisine kadar 
uzanmaktadır.” (Yıldırım 2004: 161) 

2. DİVAN ŞİİRİNDE TABİAT 

Tabiat ile Divan şiirini ayrı düşünmek neredeyse imkânsızdır. Üstelik 
aralarındaki ilişki tek yönlü değil çok yönlüdür. Bu çok yönlülük tabiat-din-insan-ruh 
ekseninde madde ve mana bağlamında çok önermeli ilişkiler ağı halinde karşımıza 
çıkar. Divan şairinin hayata bakış açısı ile tabiatı görüşü, duyuşu ve algılayışı arasında 
paralel bir ilgi söz konusudur.  

Divan şairi tabiatı, bir mutasavvıfın gözü ile görür. Nazarında tabiat, bütün 
çiçek, su ve rüzgârıyla vahdaniyetten nişanedir. Her varlık, kül olan vücûd-ı mutlakın 
bir cüz’ü; her manzara hüsn-i mutlakın bir tecellisidir. Şair, tabiata bir ayna imiş gibi 
bakar ve onda yalnız kendini yani insanı görür. Bu mistik ve panteistik tabiat görüşü, 
şiirde İslâm felsefesinin tasavvufun eseridir(Siyavuşgil 1993: 10). Böylece, kâmil 
insan her an yeni bir oluşun ve Varlık’a ilişkin daha gelişmiş bir bilginin zevkine erer 
(Chittick 1997: 119). “Her yerde vücut ve hüsn-i mutlakın tecellisini gören şairin 
nazarında tabiat canlıdır, insanlaşmış bir bütündür, mücerret bir mefhum, bir sembol 
haysiyetini kazanır. Bu, hislerin hayat verdiği bir âlem değil, deruni bir fikir 
dünyasının harice aksetmesi ve dış dünyayı kendi prensiplerine göre yeniden 
yaratmasıdır.” (Siyavuşgil 1993: 12)   

3. TABİATA KAÇIŞ YAHUT ÖZE DÖNÜŞ 

İnsanın kendine dönmesi ile doğa arasındaki rabıtayı Seyyid Hüseyin Nasr şöyle 
dile getirir: “Doğa Kutsal’ın kendisi tarafından zaten kutsallaştırılmıştır; onun 
yeniden kutsallaştırılması her şeyden çok, Kutsal Merkezini kendi kendine kaybetmiş 
olan insanın içinde Kutsal’ı yeniden keşfetmek ve netice olarak doğanın kutsal 
niteliğini yeniden seyretmek amacıyla gerçekleştirilen bir dönüşümdür.” (2002: 276) 
Bunu gerçekleştirmeye çalışan insan “eşyayı ‘müşâhede’ ile değil ‘mükâşefe’ yoluyla 
anlama düşüncesi içine girmekte ve bir nevi tabiatta kendini keşfetme yoluna 
gitmektedir (Yıldırım 2004: 172).  

“19. yüzyılın meşhur tabiat şairi İngiliz William Wordsworth (1770-1850), 
tabiatı kendine bir din olarak seçmiştir. Wordsworth’a göre tabiat bir ana, bir 
öğretmen ve iyi edici bir kudrettir. Kendini tabiata bırakan insana ondan asla bir 
kötülük gelmez.” (Uysal 1993: 5-6) Doğuda İslâm ile vücut bulan tabiat anlayışı 
Batıda çok sonra keşfedilir. Romantizm akımının etkisiyle tabiat ve insan hissiyatı 
arasında bağ kurulmuştur. Bu romantik tavrın öncülerinden ve tabiatı bir his âlemi 
olarak gören Jean Jacques Rousseau(1712-1778) ile Batıda “asıl duyarlığın, ahlâki 
ve dinî duygunun devri açılmış oldu.”(Adıvar 1993: 330)  
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Tabiatın insan hayatındaki rolünü ve tesirini geç fark eden Batıya karşılık Doğu, 
İslâm’ın etkisiyle bunu asırlar öncesinden keşfedip geliştirmiştir. Tabiata kaçışın 
sebebi her ne olursa olsun insan ruhunun tekâmülüne katkıda bulunduğu apaçık 
ortadadır.  

4. NİZÂMÎ VE FUZÛLÎ’NİN ‘LEYLÂ VE MECNÛN’ MESNEVİSİ 

Meşhur “Leylâ ve Mecnûn” hikâyesini 12. yüzyılda ilk kez kaleme alan Fars 
edebiyatı şairi Nizâmî (ö. 1204) ile 16. yüzyılda aynı hikâyeyi etkileyici üslûbuyla 
zirveye çıkaran Divan şairi Fuzûlî (ö. 1556), eserlerinde tabiat-insan ilişkisini Mecnûn 
etrafında gündeme getirmişlerdir. İki şairin üslup ve bakış açısı farklılığı ister istemez 
tabiatın rolünü yer yer başkalaştırmış yahut azaltıp çoğaltmıştır. Fakat önemli olan 
şudur ki; “İslâm dini oluşturduğu medeniyetlerde doğal çevreyle tamamıyla bir 
bütünlük ve uyum içinde olup âlemi bir mâbed”(Yıldırım 2004: 165) şeklinde 
müşâhade etmektedir. 

Bilindiği üzere hikâyede Leylâ ile Kays’ın aşkları anlatılmaktadır. Beşikte 
başlayan bu aşk, medresede alevlenerek devam eder. Dillere düşen iki âşık, Leylâ’nın 
eve kapatılmasıyla ayrılığı tadar. Sonrasında hikâye, aşk acısına dayanamayan Kays’ın 
“mecnûn”a dönmesi,  yerini-yurdunu terk edip çöllere/sahraya gitmesi ve orada 
yaşamaya başlaması ile devam eder. İbn-i Selam ile evlenmek zorunda kalan Leylâ da 
acı çekmektedir. Bu iki ümitsiz âşığa Nevfel, Zeyd ve Mecnûn’un babası gibi 
karakterler yardım etmek isterse de sonucu değiştiremezler. Mecnûn çöllerde, Leylâ el 
evindedir. İbn-i Selâm’ın ölümüyle sevdiğini bulmak için çöllere koşan Leylâ, anlar ki 
Mecnûn eski Mecnûn değildir. Leylâ, aşk acısıyla son nefesini verir. Bunu duyan 
Mecnûn da Leylâ’nın mezarına kapanır ve oracıkta can verir.  

Genel hatlarıyla hikâye her iki şairde de aynı gidişata sahip olmakla birlikte 
farklılıklar çoğunlukla olay örgüleri, zamanlama, kahramanın tavrı ve üslupta ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışmada, Mecnûn’un tabiata kaçışı meselesinin Nizâmî ve 
Fuzûlî’nin eserlerinde karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, söz konusu 
iki şairin tabiata kaçışı nasıl yorumladığı ve ele aldığı, sorusuna yukarıda 
incelediğimiz konular ekseninde cevap aranacaktır.         

4.1. Mecnûn’un Tabiata Kaçışı  

Bazı kaynaklara göre Mecnûn divane değildi, olsa olsa aşkın divanesi olabilirdi. 
Diğer insanlarda olmayan eşsiz ve muhteşem tarafları vardı. Bu asalet ve farklılık 
sebebiyle Mecnûn’u serseri ve divane gösterdiler. Hatta Mecnûn, her zaman; “Ben 
sizin gibi değilim” tavrını diğerlerine hatırlatıyordu (Settârî 1366: 483-483). 
“Mecnûn’un kemâl’e ve mutlak’a ermede kullandığı bu yol, mutasavvıfın hakikati 
arayan insana tavsiye ettiği yoldur. Mecnûn gerçeği arayan insan” (Tökel 1998: 19) 
olarak ‘terk-i dünya’ davranışına yönelmiştir.  
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Mecnûn’un doğaya dönüşü meselesinin diğer bir boyutu da bunun hangi yönden 
yorumlanması gerekliliğidir? “İnsanî bir olgu ya da iki kişi arasında cereyân eden bir 
aşk hâdisesi hangi şartlarda ilahî niteliklere bürünebilir? Ayrıca bu hikâyede ilâhîlik 
vasfına Leylâ ve Mecnûn’un bizâtihi kendileri mi yükseliyor, yoksa bu aşkı bize hikâye 
eden/anlatan kişinin bakış açısı mı esere tasavvufî bir muhteva yüklüyor?” (Turinay 
1996: 224) Bu soruların net ve kesin bir cevabını bulmak zor görünmektedir. 
Günümüze kadar ulaşmayı başarmış bu aşk hikâyesini bize anlatıldığı kadarıyla 
biliyoruz. Fakat şu bir gerçek ki, eseri kaleme alan şair, hikâyenin tasavvuf ve ilâhî aşk 
ile olan ilişkisini şekillendirmekte, bir anlamda hikâyeyi yeniden kurgulamaktadır.   

Nizâmî ve Fuzûlî, Mecnûn’un tabiata kaçışını hikâyelendirirken bazen farklı 
noktalara yönelmekte bazen benzer açılardan meseleyi ele almaktadır.  

4.1.1. Nizâmî’de Mecnûn’un Tabiata Kaçışı: Nizâmî’nin eserinde “Zârî 
Kerden-i Mecnûn der-Aşk-ı Leylî/ Mecnûn’un Leylâ’nın Aşkıyla Ağlaması” 
başlığından itibaren Mecnûn, tabiatın kucağına adım atar. Şair, bu bölümün ilk 
beytinde, “Vâmık u Azrâ” adlı aşk hikâyesine atıfta bulunarak Mecnûn’u Azrâ’nın 
aşkıyla dağlara-çöllere giden Vâmık’a benzetir. Mecnûn, yerini yurdunu terk etmiş, 
göç yoluna düşmüştür105: 

Çün Vâmık ez-ârzû-yı Azrâ 

Geh kûh girift o gâh sahrâ  (73/10)106 

Terkâne ze-hâne riht ber-best 

Der-kûç-geh rahîl be-nişest  (73/11) 

Mecnûn, gurbete düşmüş kimse gibi üstü başı yırtık bir haldedir. Nizâmî, âlem-i 
ervâhdan dünyaya gelip gurbet hayatı yaşayan insana işaret etmektedir. Tasavvufî 
anlayışa göre bu dünya gurbet yeridir. İnsan çilesini çekmek üzere dünyaya gelir ve bu 
gurbet diyarında rahatlık yoktur. Âşık, hem bu çileyi çekmek hem de özünü bulma 
gayesiyle kendinden geçmektedir. Üstü başı perişan vaziyette, maddeyi öteleyip 
manayı arayan bir gariptir: 

Mi geşt ze-dûr çün garîbân 

Dâmen be-derîde tâ girîbân  (73/13) 

Çevresindeki alçak insanların gözünde ‘dîvâne’ olarak bilindiğinin farkında 
olan Mecnûn, evinde bir ‘dîv/dev’ gibi görür, kendini. Mecnûn’u devleştiren yaşadığı 
aşktır; fakat dışarıdan bakan insanlar onu aklı başından gitmiş bir deli olarak bilirler. 

105 Nizâmî’nin “Leylî vü Mecnûn” adlı eserinden yapılan alıntılarda şu eser kaynak olarak alınmıştır: (Destgerdi-
Hamidiyân 1389)  
106 Nizâmî’nin mesnevisinden yapılan alıntılarda kaynak olarak kullanılan kitapta beyit numarası her sayfada yeniden 
başladığı için parantez içinde verilen sayıların ilki sayfa numarası, ikincisi o sayfadaki beyit numarasıdır.   
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İnsanların ‘aklı’ ön plana çıkarıp ‘aşkı/gönlü’ ötelemesi, Mecnûn’un kaçışının 
sebeplerinden biri hatta en önemlisidir. Evinde devleştiğini söyleyen Mecnûn, gönül 
evini kastetmekte ve aslında yaşadığı aşkın kendisini insan sıfatından çıkarıp 
başkalaştırdığını ifade etmektedir. Bu başkalaşma yukarıda sözünü ettiğimiz insanın 
tanrılık iddiasında bulunması, Tanrı’ya yaklaşması şeklinde yorumlanabilir: 

Ez-nâ-halefî ki der-zamânem 

Dîvâne-i halk o dîv-i hânem  (75/12) 

“Âlemlerin kendi için yaratıldığı insan, özündeki yaratma hissiyâtını 
yaradılana/tabiata kaçarak ortaya çıkarır ya da kendine verilen bir nev’i tanrılık 
vasfını tabiatla müşâhade ederek haz alır, kendine gelir.”(Yıldırım: 160) Bu hazzı 
yaşamayanlar âşığın gözünde her şeyden habersiz olanlardır. Dertten, aşk için çekilen 
âh’tan bî-haber olanlara seslenen Mecnûn, yolundan çekilmelerini ister. Bu insanlar, 
âşığın/sâlikin önünde her zaman bir engel oluşturmuşlardır, zaten söz konusu kaçışın 
sebebi de kâinatın sahibi Yaradan’ın tüm varlıklara sunduğu hakiki bilgiden habersiz 
olanlar yüzündendir. Gerçek özgürlük bunların yoldan çekilmeleriyle gerçekleşecektir:   

Ey bî-haberân ze-derd o âhem 

Hîzîd o rehâ konid râhem  (76/3) 

Mecnûn, kendisini arayanlara şöyle der: “Ben kayboldum, beni aramayın. 
Kaybolmuş kimseyle konuşmayın.” “Kaybolmak” normal insan için mekân 
referanslarını yitirmektir. Mecnun’un kaybolması, normal insanın mekân 
referanslarından, ilahi mekân referanslarına yükselmesi demektir. Aşk acısıyla 
kıvranan Mecnûn’un kendini kaybetmesi benliğin ortadan kalkması olarak tezahür 
eder. Tasavvuftaki “vahdet-i vücûd” yani ‘tek varlık’ inancının gereği olarak kişi, önce 
kendi nefsinden ve benliğinden vazgeçer. Mecnûn, özüne dönme yolunda 
kendini/benliğini kaybetmiştir. Dolayısıyla insana özgü olan konuşma, sohbet etme 
melekeleri işlevini yitirmiştir. Madde âleminden mana âlemine geçmiştir:    

Men gom şode-em merâ me-cûyîd 

Bâ-gom şodegân sohen me-gûyîd (76/4) 

Toplum tarafından “divane” addedilip ötelenen Mecnûn, akıl sahiplerinin kendi 
semtlerinden delileri kovmalarına atıfta bulunarak şöyle demektedir: “Bu diyarlardan 
beni kovmanıza gerek yok, ben zaten aşk atına binmiş kaçıyorum.” Nizâmî, gönül-akıl 
tezadının çatışmasını divane-akıllı mukayesesiyle pekiştirmekte ve bu iki farklı insan 
tipinin aynı yerde yaşayamayacağının altını çizmektedir. Akıl ve mantık sahipleri 
şehirlerde yaşarken, gönlünü merkez edinmiş âşıklar tabiata/uzak diyarlara 
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kaçmaktadır. Bu kaçış, mecburi bir kaçış gibi görünse de âşık bu duruma razı ve 
isteklidir: 

Bîrûn me-konid ez-in diyârem 

Men hod be-girîhten sevârem (76/6) 

Mecnûn, aşktan ötürü çektiği gam ve sıkıntılar sayesinde benlik 
bağından/zincirinden kurtularak özgürlüğe kavuşur. Söz konusu gam, sevdiğinden ayrı 
düşme ile başlayıp insanlardan uzaklaşma ile devam eder. Kendi ile baş başa kalıp 
yalnızlaşan âşık, aynı zamanda özünün farkına varmakta ve ‘ben’ olgusunu arka plana 
atmaktadır: 

K’ân gam ki bedo berât mi dâd 

Ez-bend-i hodeş necât mi dâd (84/2) 

Nizâmî, gözlerden uzak tabiatın içinde yaşayan âşığı/Mecnûn’u dev’e benzetir. 
Divane, dertli ve sıkıntılı bir dev olan âşık, insanların tuhaf bakışlarından kaçmak için 
tabiata sığınmış gibidir. Bu özellikleriyle diğer insanlardan farklıdır ve onlar 
tarafından dışlanmıştır: 

Dîvâne o derd-mend o rencûr 

Çün div ze-çeşm-i âdemi dûr  (84/16) 

Nizâmî’nin Mecnûn’u tüm yaşadıklarını teslimiyet içerisinde kabullenmekte ve 
alınyazısı olarak görmektedir. İçine düştüğü durumu değiştirmenin kendi elinde 
olmadığına inanmaktadır. Nefis terbiyesinin en önemli esası; Mevlâ’dan gelen her 
şeye razı olma, boyun eğme ve kulluğun idrâki böylece gerçekleşmiş olur:  

Dânî ki hesâb-ı kâr çün est 

Ser-rişte ze-dest-i mâ birûn est (85/14) 

4.1.2. Fuzûlî’de Mecnûn’un Tabiata Kaçışı: Fuzûlî’nin Mecnûn’u, babası 
Leylâ’yı istemeden evvel uzaklaşır, herkesten. Eserde, “Bu Mecnûnun Cünûnunun 
Sıfatıdır ve Vâdî-i Aşk Sevdâsının Keyfiyyetidür” başlığıyla tabiata kaçış anlatılmaya 
başlanır. Fuzûlî, bu bölüme şu beyitlerle başlar107: 

Kıldı gözedüp tarîk-i vahşet  

Eshâbdan inkıtâ‘-ı ülfet  (M 898) 

Aşk mevzuunda maharetli olan Mecnûn, ölüme gider gibidir. Dostlarla ilişkisini 
kesip vahşi tabiata doğru yol alır. Nizâmî’de olduğu gibi Fuzûlî’de de Mecnûn, 

107 Fuzûlî’nin “Leylî vü Mecnûn” adlı eserinden yapılan alıntılarda şu eser kaynak olarak alınmıştır: (Doğan 2015) 
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insanlardan uzaklaşmakta ve vahşi tabiatı tercih etmektedir. Yalnızlaşma, âşıklığın ve 
kendini bulmanın temel husûsiyeti olarak verilmiştir: 

Sahrâya düşüp güneş misâli  

Tenhâ yürür oldı lâübâlî  (M 899) 

Toplumun içinde yaşayan insan, derdini tabiatta olduğu gibi etrafına 
haykıramaz ve çevresindekileri bu denli derdine ortak edemez. Hâlbuki doğanın 
kucağındaki âşık, etrafındaki hayvanları, kuşları ve tabiata ait var olan her şeyi 
feryadına ortak eder. Bu bir anlamda insanın kendi türünde bulamadığı dostluğu, 
anlayışı diğer yaratılmışlarda araması ve bulmasıdır: 

Bir ebr-i belâ idi güvâhı  

Bârân sirişk ü berk âhı  (M 902) 

Feryâd ile doldurup bu deyri  

Feryâda getürdi vahş ü tayrı  (M 906) 

Leylâ’sına kavuşamayan Mecnûn, her ne kadar insanlardan uzaklaşıp tabiata 
kaçsa da hikâye boyunca çevresindeki insanlarla iletişimi devam eder. Babasının 
Mecnûn’u çölde ziyarete gelmesi buna bir örnektir. Baba oğlun sohbeti esnasında 
Mecnûn’un dilinden dökülenler, onun nasıl bir psikolojide olduğunu gözler önüne 
sermektedir. Akıl ve bilgi süzgecinden çıkmış nasihatleri ‘faydasız ve batıl arzu’ 
olarak nitelendiren Mecnûn, babasını yabancı olarak görmekte ve içinde bulunduğu 
hâlin kendi seçimi olmadığını, cezbeden sevgili sayesinde aklın gidip aşkın galip 
geldiğini ifade etmektedir: 

Akl oldı zaîf ü aşk gâlib  

Hâtır nigerân nigâr câzib  (M 985) 

Fuzûlî’nin Mecnûn’u artık benlik duygusundan arınmaya başlamıştır. Başına 
gelenlerin kader yahut takdir-i İlahi olduğunu ve bunu değiştirmenin mümkün 
olmadığını düşünmektedir. Hatta girdiği bu aşk yolundan asla dönmeyeceğini de 
eklemektedir. Tasavvufi anlayışın hedefi olan arınma, teslimiyet ve benliği ortadan 
kaldırma, ancak âşığın kendiyle baş başa kalması ile gerçekleşmektedir: 

Takdîr çü beyledür ne tedbîr  

Takdîri eder mi kimse tağyîr  (M 988) 

Mecnûn, vahşi doğaya kaçışına sebep olarak adaletsiz insanları gösterir: 

Çohdur benî Âdem içre bî-dâd  

Et gönlümi vahşet ile mu‘tâd  (M 1119) 
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Âşık/Mecnûn; mal-mülk, ata-ana, itibar ve cihana dair her şeyden hatta 
canından dahi vazgeçmiştir: 

Ne mülk ne mâl cüst ü cûsı  

Ne ata ne ana ârzûsı    (M 2047) 

Sevgiliyle iki ayrı bedende tek bir ruh olan Mecnûn, ikilikten geçip 
birlik/vahdet bilgisine eriştiğinin haberini vermektedir: 

Bizde ikilik nişânı yohdur  

Her bir tenün özge cânı yohdur   (M 2134) 

Fuzûlî, kahramanı Mecnûn’u mecâzi aşktan hakiki aşka ulaştırır. İnsanlardan 
kaçan âşık, aslına/özüne dönmeyi tabiatta tecrübe eder. Bir tür halvet mekânı olan 
tabiat, Mecnûn’un Mevlâ ile bir olma ve O’nda yok olma macerasını yaşadığı yerdir. 
Derdin de devanın da O olduğunun farkına varan âşığın yaşadığı, aynı zamanda 
Mevlâ’nın bir parçası olan özünü/kendini fark ettiği bir uyanıştır: 

Ger derd ü eğer devâ senündür  

Hâkim sensen rızâ senündür    (M 2314) 

Mecnûn, hakiki sevgili olan Mevlâ’dan zevkini kemale erdirmesini, şevkini 
ziyade kılmasını ister. Bu durum âşığın çektiği onca sıkıntıdan sonra aslının ve 
aidiyetinin farkına varması olarak açıklanabilir: 

Ya‘nî ki yetür kemâle zevküm  

 Günden güne kıl ziyâde şevküm (M 2316)  

4.2. Mukayese  

Kıyaslamalı edebiyatla uluslar arası edebiyatın sınırlarını kesin olarak çizmek 
her zaman kolay değildir. Bu iş, inceleyenin tutumuna bağlıdır. Görülüyor ki, 
edebiyatlar arasında, onları birbirinden ayıran ulusal ve özel nitelikler dışında, 
birbirine yaklaştıran hatta birbirini tamamlayan ortak nitelikler de vardır. Bütün 
bunları araştırıp meydana çıkarmak kıyaslamalı edebiyat tarihinin işidir (Levend 1988: 
51).   

İran edebiyatının Türk edebiyatı üzerindeki etkisi, yalnız dil, vezin ve biçim 
bakımından değil, aynı zamanda eda, mazmun ve kavram bakımından da hem derin 
hem sürekli olmuştur (Levend 1988: 49). Fuzûlî, hikâyeyi ilk kez Nizâmî’den 
okumasına rağmen, pek çok açıdan kendi üslûbunu ve farkını ortaya koymuştur. 

4.2.1. Dil-Üslup-Tür: Nizâmî eserini Farsça, Fuzûlî ise Türkçe kaleme almıştır. 
Farsça’nın şiir dili olması, Nizâmî için bir ayrıcalık iken Fuzûlî’nin aruz vezni ile 
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Türkçe yazması, üslûbunda herhangi bir zafiyet oluşturmamıştır. Bu da onun ne kadar 
iyi bir şair olduğunun göstergesidir.  

Her iki eserin de nazım şekli mesnevi olmakla birlikte üslup ve anlatımda 
farklılıklar yahut benzerlikler mevcuttur. Sanatlı anlatımlar ve mecazlı ifadeler 
yönünden Fuzûlî, tasavvuf eksenli bir uslûp ve dil ile kahramanını betimlemektedir. 
Nizâmî ise tasavvufu arka planda tutarak sanatlı anlatımlarla şiir dilini ön plana 
çıkarmaktadır.  

Nizâmî ve Fuzûlî’nin mesnevileri, ‘Mecnûn’un tabiata kaçışı’ zâviyesinden 
mukayese edildiğinde dikkati çeken ilk husûs, olay örgüsünün gerçekleşme 
zamanındaki farklılıktır.  

4.2.2. Olay Örgüsü-Zaman-Mekân  

Nizâmî’nin eserinde, Mecnûn’un babası kızı ister; fakat Leylâ’nın babası 
vermez. Bu olaydan sonra Mecnûn’un tabiata kaçtığı, insanlardan uzaklaştığı 
görülmektedir. Hâlbuki Fuzûlî’nin eserinde Mecnûn, babası Leylâ’yı istemeden önce 
tabiata kaçar. İki eserdeki zamanlama farklılığı bir yandan şairlerin tasavvufu 
kullanma arzusuna dayanırken diğer yandan vurgulamak istedikleri vakaya zemin 
hazırlamaktadır. Nizâmî, hikâyeyi olduğu gibi işlemekte; fakat Fuzûlî, Mecnûn’u 
tabiata bir an önce göndererek gerilimi çölde, tabiatın ortasında tek başına kalan âşığa 
yönlendirmektedir. Böylece hikâyenin kahramanı her hâliyle betimlenecek, 
deneyimlediği tekâmül süreci an-be-an okuyucuya sunulacaktır.  

Nizâmî, Mecnûn’u aşk acısına gark etmeden önce yapılması gerekeni yapar, kız 
isteme olayını gerçekleştirir ve kahramanı için her yolu denediğini söylemiş olur. 
Fuzûlî ise, kahramanını bir anlamda yönlendirir ve tüm kapıları kapatmış gibidir. 
Fuzûlî’nin Mecnûn’u, sevdiği kızı alamayacağını bilir gibi, isteme olayı 
gerçekleşmeden kaçmayı ve tek başına kalmayı tercih eder. Bu durum şairin tercihidir, 
elbette. 

Her iki eserde de Mecnûn, insanlardan uzaklaşıp tabiata kaçmakta; fakat onlarla 
irtibatını bir türlü koparmamakta yahut koparamamaktadır. Çölde yalnız başına kalan 
Mecnûn, hem Fuzûlî’de hem de Nizâmî’de babası tarafından ziyaret edilir. Kâbe’ye 
götürmek için mekân edindiği tabiattan kısa süreliğine de olsa ayrılır. Nevfel adlı kişi, 
bu zavallı âşığa yardım maksadıyla ziyaret eder. Hikâyenin sonuna doğru Leylâ, çöle 
sevdiğinin yanına koşar. Âşığı gözleyen âkiller, iletişimi canlı tutmayı tercih 
etmektedir. Hâlbuki âşığın kaçış sebeplerinden biri de insanlardır.  

4.2.3. Kahraman: İçinde bulunduğu toplumun kuralları dâhilinde aşkını 
istediği gibi yaşamayacağını ve Leylâ ile kavuşmanın hiç de kolay olmadığını idrâk 
eden Mecnûn, kendini anlamayan insanlara derdini anlatmak zorunda kalır. 
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Mecnûn’un içine düştüğü durum, biraz da bireyin toplum içinde yalnızlaşması ve o 
ortamdan uzaklaşmak istemesidir, aslında. Çevresindekiler Mecnûn’un Leylâ 
konusunda böylesine diretmesini ve içine düştüğü aşkı anlamamakta, bir nevi 
anlamsız bulmaktadır. Kendini tam manasıyla tarif edemeyen Mecnûn, içine düştüğü 
çaresiz bir aşkın yanı sıra toplum baskısı ile de baş etmek zorunda kalmıştır. Bu 
bunalımlı durum, onun insanlardan uzaklaşmasına sebep olmuştur. “…Toplumdan 
uzaklaşması, toplumu sevmediğinden değil, toplumun onu anlamadığından, orada 
kaldıkça gerçek olgunluğa eremeyeceği korkusundandır.” (Tökel 1998: 18)  İnsanların 
olmadığı, sorgulamadığı tabiata/çöle sığınan âşık, iç huzuru burada yakalamıştır. 

Nizâmî’nin kahramanı Mecnûn, her ne kadar doğaya kaçmış ve kendini 
insanlardan soyutlamış olsa da bazen beşerî ihtiyaçlarıyla gündeme gelir. Meselâ; 
babasının çöle gelip ‘Leylâ bizim eve geldi.’ diyerek kandırmaya çalışması ve 
Mecnûn’un buna inanıp bulunduğu yeri terk etmesi buna örnek gösterilebilir. Söz 
konusu kaçış, âşığın arzu ve isteklerine göre zemin değiştirebilmektedir. Fuzûlî’nin 
kahramanında da buna benzer bir durum söz konusudur. Fakat Fuzûlî’nin 
Mecnûn’ununu kimse kandırmaz, kendi arzusuyla dilenci kılığında Leylâ’yı görmeye 
gider. Tabii bu mekân değişiklikleri kalıcı değil geçicidir. Netice olarak; iki kahraman 
bu açıdan mukayese edildiğinde, Fuzûlî’nin kahramanı Mecnûn’un daha bilinçli 
hareket ettiğini söylemek mümkündür. 

Nizâmî’nin Mecnûn’u halkın gözünde ‘divane’ iken kendi gözünde bir 
‘div/dev’dir. İnsanlar, yoluna çıkan bir engeldir. Kendi isteğiyle uzaklaşmak ve 
kaçmak isteyen kahraman âşık, gözlerden uzak bir hayat sürmek ister. Tabiatın içinde 
kendinden geçen, kendi içinde kaybolan bir âşık hâline döner. Yaradan’a yaklaştıkça 
‘ben’ini yitirir. Mecnûn, tüm yaşadıklarını bir kader, alın yazısı olarak görür. İslâm’ın 
teslim olma ilkesini özüne dönerek gerçekleştirir. 

Fuzûlî’nin Mecnûn’u da tıpkı Nizâmî’de olduğu gibi bütün insanlarla(eş-dost, 
akraba, ana-baba) ilişkisini keser, hepsinden vazgeçer. Âşina olandan yabancı olana 
yönelir. Aslında tanıdığı herkes onun gözünde yabancılaşmıştır. Nizâmî’nin Mecnûn’u 
gibi Takdir’e boyun eğer ve Takdir’in karşısında tedbir olmayacağını söyler. Bu, bir 
anlamda ‘ben’in yok oluşu ve ‘vahdet-birlik” ile dolup taşmadır. Derdin de devanın da 
aynı kaynaktan geldiğini ve ‘ilâhî’ olduğunu fark eder. 

Her iki Mecnûn da insanların adaletsizliği ve anlayışsızlığından şikâyet eder. 
“Dünyayı olumsuzlama noktasında Nasr şunları söylemektedir: ‘Modern dünyanın 
gereksinimi olan şey dünyayı olumsuzlayan bir mistisizmdir. Bu da ihtirasları kontrol 
etmeye ve içteki ejderhayı öldürmeye çalışan çileci yönünden başka bir şey değildir; 
bu olmadan şu an yaşadığımız doğanın tahribi olgusunu güdüleyen açgözlülüğün 
kontrol edilmesi mümkün değildir.” (Yıldırım 2004: 166-167) Böylece Fuzûlî ve 
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Nizâmî’nin kahramanı Mecnûn, insanların yaşattığı acılar karşısında dünyayı ve 
insanları olumsuzlamakta ve ihtiraslarıyla baş başa kalarak çileci yönünü ortaya 
çıkarmaktadır.  

“Fuzûlî’ye göre aşk, cismin esas cevheridir. Dolayısıyla Mecnûn, aslında 
yaşanması gereken hayatı yaşar. Yabancı olan o değil, aslında onu anlamayanlardır.” 
(Tökel 1998: 19) Nizâmî’de de bu böyledir. Bütün yaşananlar, dîvâne ile âkiller 
arasındaki bir çatışmadır. Mecnûn’un pusulası gönül, âkillerin pusulası mantık ve 
akıldır. Çatışma ve gerilim, bu noktada başlar. Aynı mekânı paylaşmak istemeyen 
dîvâne, âkillerin yurdunu terk eder, kimsenin yargılayamayacağı doğaya sığınır. Vefalı 
ve karşılıksız dostluklar kurulur, burada.  

Nizâmî’nin kahramanı Mecnûn, her ne kadar kendi isteğiyle tabiata yönelse de 
dışlanmış ve istenmeyen bir insan psikolojisindedir. Fuzûlî’nin Mecnûn’u ise 
dışlanmışlıktan ziyade derdini anlayan birileri olmadığı için tabiata kaçar ve akabinde 
dağı, taşı, hayvanları derdine ortak eder, nihayetinde hepsi Mecnûn gibi feryat etmeye 
başlar.  

Fuzûlî’nin kahramanı, tasavvufî bir bakış açısıyla tabiat yolculuğunun amacı 
olan içsel dönüşümü gerçekleştirir, kemâle erer ve Leylâ’dan Mevlâ’ya ulaşır. 
Nizâmî’nin kahramanı da benzer bir son yaşar; fakat Fuzûlî’deki kadar belirgin ve 
tasavvufî açıdan doyurucu değildir.  

SONUÇ 

Klâsik Türk edebiyatı ve mukayeseli edebiyat sahasında yıllardır bazı ilmî 
çalışmalar yapılmaktadır. Fakat bu çalışmalara bakıldığında meselenin teorik 
boyutunun henüz yapılandırılmadığı görülmektedir. Her araştırmacı kendine göre bir 
sistem belirleyerek yahut belli başlıklar altında iki eseri mukayese etmektedir. Mevcut 
karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları daha çok Batı edebiyatı çerçevesinde ele 
alınmaktadır. Hâlbuki altı asırlık Klâsik şiir geleneği ile pek çok alanda etkileşime 
girdiği Arap ve Fars edebiyatı arasında yapılacak mukayeseli çalışmalar hem edebiyat 
tarihi hem de yeni sözler söylemek adına Türk edebiyatı için önem arz etmektedir. 

Bu makalenin konusu olan “Leylâ ve Mecnûn” mesnevisi, defalarca kaleme 
alınmış bir hikâye olarak mukayeseli edebiyata pek çok kez konu olmuştur. Özellikle 
Fuzûlî ve Nizâmî’nin eserleri, bu mevzudaki mukayeseli çalışmaların başında 
gelmektedir. 

Tabiatın insan üzerindeki tesiri ve aynı zamanda insanın tabiatın bir parçası 
olması doğrudan yahut dolaylı olarak edebiyatın içerisinde yer almıştır. Toplum 
baskısı, yalnız kalma arzusu, kendini keşfetme, özüne dönme, kemâle erme, ilâhî 
olana ulaşma, aşkı içselleştirme vb. gibi husûsiyetler âşığı/Mecnûn’u insanlardan 
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uzaklaşıp tabiata kaçmaya mecbur kılmıştır. Her ne kadar âşık, bunu zorunlu değil 
önlenemez bir arzu ile yerine getirse de diğer insanlar olaya böyle bakmamıştır.     

Mecnûn’un tabiata kaçma yahut sığınma eylemi huzura erme, özüne dönme 
amaçlıdır ve toplumla aynileşememesinden kaynaklanmaktadır. Bu bir anlamda aslını 
keşfetme olarak da yorumlanabilir. 

Tabiata kaçışta, bilinen ve güvenli zann edilen bir mekândan bilinmeyen ve 
güvenli olmadığına inanılan bir mekâna kaçış vardır. İnsanın güvenli bir yerden 
güvensiz bir yere gitmeyi göze alması, bıkkınlığını gösterir. Mecnûn, adaletsizliğin ve 
güvensizliğin egemen olduğu insanlar tarafından üretilen kültürel alanda olmaktansa 
güvensiz ve vahşi gibi görünen tabiata sığınmaktadır.  

İnsanın kontrolünde olmayan ve vahşiliklerin mekânı olarak bilinen doğadakiler 
gerçekten vahşi midir, yoksa vahşi olan insan mıdır? Mecnûn’a göre doğadakiler vahşi 
değildi ve sonuç olarak hiçbiri Mecnûn’a zarar vermedi. Vahşi olanın, vahşileşen ve 
kendi kültürünün dışındaki her şeye vahşi sıfatı takan insanın olduğu anlaşılmaktadır.  

Doğaya kaçış yahut dönüşte, insanların düzenledikleri mekânlar ile doğal 
mekânlar arasında bir mukayese söz konusudur. Kültürü oluşturan sun’i mekânlardan 
doğaya kaçan insan, aslında bozulmamış, orijinal olana kaçmaktadır. Bu biraz da 
İslâm’daki ilâhî olana kavuşma ve ulaşma çabasıdır. Mutasavvıfın eşyayı müşâhede 
değil mükâşefe etme ve hatta eşyanın künhüne vâkıf olma arzusunun bir sonucudur, 
doğaya kaçma. Doğal olan ile olgunlaşan âşık, soyut olarak ilâhî olana kavuşmaktadır. 
İnsanoğlunun şuur altında, “ilâhî olan”ın verdiği bir güven ve huzur vardır; 
bilinmeyen bir mekân da olsa doğaya güvenilmesi onun ilâhî olmasından kaynaklanır. 

Nizâmî’de Mecnûn’un tabiata kaçışı, bir sığınma ve sonrasında kendini 
kaybetme şeklinde gerçekleşir. Fuzûlî’nin kahramanı Mecnûn ise tabiata daha bilinçli 
adım atar, amacı daha baştan belli gibidir. Her iki şairin tasavvufu işleyişi ve bakış 
açılarındaki farklılık, kahramanların tasvirinde ve ulaştıkları sonda etkili olur. 
Kahramanların ikisi de tabiatlarının özüne erişir ve ilâhî aşka ulaşır. Fakat Fuzûlî’de 
bu konu daha net bir şekilde ortaya konur. Fuzûlî’nin amacı, kahramanı Mecnûn’u 
tabiat vasıtasıyla ‘hakîkî aşka’ ulaştırmaktır. Nizâmî ise bu bağlamda kahramanı 
Mecnûn’u ilâhî aşka ulaştırsa da beşerî kalmaya devam eder. 
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ÖZET 

Ütopya kelimesi, Yunanca ou (yok/olmayan) , eu (mükemmel olan) ve topos (yer/toprak/ülke) 
sözcüklerden oluşmuştur. Aslında olmayan, tasarlanmış ideal toplum anlamına gelen ütopyayı 
kurma fikri yıllar boyunca her kesimden insanın hayalini süslemiştir. Ütopyalar günümüze 
kadar fiili olarak gerçekleştirilemese de yazarların yaratıcı kişilikleri sayesinde kitaplarda hayat 
bulurlar. Bu yazarlardan ilki olan Platon, kendi hocası Sokrates’in derslerinin bir araya 
getirilmesiyle oluşturduğu Devlet’i İ.Ö. 357 yılında kaleme alır. İdeal devlet ve toplumun 
anlatıldığı eser verdiği fikirlerle günümüzde hala güncelliğini korumaktadır.  

Platon’dan sonra ütopya konusu farklı yazarlar tarafından ele alınır. Bu yazarlardan Thomas 
More Ütopya ve Nikolay Çernişevski Nasıl Yapmalı? eserlerinde konuyu, kendi dönemleri ve 
toplum yapılarını göz önünde bulundurarak işlemişlerdir. 16. yüzyılda yazılan Ütopya ile 
More, dönemin İngilteresi’ndeki krallık sistemini eleştirirken, aynı durum 19. yüzyılda yaşayan 
Çernişevski için de geçerlidir. Yazar, Çarlık Rusyası’ndaki düzeni ve toplum yapısını 
değiştirme amacıyla eserini kaleme alır. İki eserde de hayali kurulan toplumlar resmedilirken, 
bu toplumu kurmak için gereken unsurlar da ortaya konulmuştur. 

 Çalışmamızda adı geçen eserlerdeki ideal toplumlar irdelenip, benzer ve ayrı yönleri 
karşılaştırmalı edebiyatın çoğulcu inceleme yöntemiyle ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Thomas More, Ütopya, Nikolay Çernişevski, Nasıl Yapmalı?, 
karşılaştırmalı edebiyat. 

IDEAL STATE AND SOCIETY IN THOMAS MORE’S UTOPIA AND 
NIKOLAY CHERNYSHEVSKY’S WHAT IS TO BE DONE? 

ABSTRACT 
The word Utopia comes from the term ou (not existing), eu (perfect) and topos (place) in 
ancient Greek language. The idea of establishing or building the utopia which do not exist, 
designed ideal society has ornamented the dreams of people fromevery sect throughout the 
history. Although the utopias could not be physically realized up until our day, they have been 
frequently depicted in the novels of the creative authors. Plato has written his novel about 
utopia which was titled as The Republic in 357 B.C. after having compiled the teaching 
lectures of his teacher Socrates. The novel in which the ideal society is depicted still maintains 
its current significance. 

Since then, after Plato, the subject of utopia has been considered by different authors 
throughout the centuries. Among them, Thomas More has mentioned in Utopia and Nikolay 
Chernyshevsky in What is to Be Done? have mentioned the issue by considering their own 
ages and social structure. When More has criticized the feudal system of the age in England in 
the 16th century by Utopia, same condition is also valid for Chernyshevsky who has lived in 
Russia in the 19th century. The author has written his novel in order to change the 
establishment and social layout in the Czarist Russia. When the societies that are established 
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imaginarily in the minds of the authors are depicted, the factors which are required for 
establishing the society of the utopia are also pinpointed. 

In our work, the ideal societies which are mentioned in both novels shall be reviewed and their 
similarities and contrasts shall be stated by the eclectic method of the comparative literature. 

Keywords: Thomas More, Utopia, Nikolay Chernyshevsky, What is to Be Done?, comparative 
literature. 

İdeal toplum ve ideal devlet olarak ütopya, her dönemde güncelliğini koruyan 
binlerce yıllıkbirfikirdir. “Ütopya hem hiçbir yerdir (outopia) hem de iyi bir yerdir 
(eutopia). Mümkün olmayan, ancak insanın bulunmak için heves ettiği bir dünyada 
yaşamak: Ütopyanın kelime anlamıyla özü budur. Bu açıdan ütopya hayal 
niteliğindedir” (Kumar 2015:9). Hayal dünyasından beslenerek hayat bulan ütopya, 
edebiyat alanında da başlı başına bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitabına 
verdiği Ütopya adıyla bu kavramın yaratıcısı olan Thomas More aynı zamanda türün 
en önemli örneğini de kaleme almıştır. 

More’un Ütopya’sı iki yıllık çalışmanın ardından 1516’da yayımlanır. Dönem 
İngiltere’si krallıkla yönetilmekte, yöneticiler çıkarları doğrultusunda hareket etmekte 
ve halkı düşünmemektedir. Halk ise yoksul, perişan haldedir; insanların yaşamak için 
dilenmek ya da hırsızlık yapmaktan başka seçenekleri yoktur. More, İngiltere’nin 
karşıtı olarak inşa ettiği ideal devletini hayali bir ada olan Ütopya’ya yerleştirir. 
Ütopya’lılar herkesin eşit olduğu, ortak bir yaşam sürdüğü ideal devletlerinde sükûnet 
içinde yaşamaktadırlar. NikolayÇernişevski ise Nasıl Yapmalı?’yı 1863 yılında sürgün 
edildiği Petropavlovsk zindanında 4 ayda kaleme alır. Bu dönemde Çarlık Rusya’sı da 
İngiltere’den farksızdır. Çar ve halk arasındaki uçurum daha da açılmış; burjuva sınıfı, 
yoksul halk üzerindeki baskısını arttırmıştır. Yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleşecek Ekim 
Devriminin ayak sesleri yükselmektedir, insanlar yaşamak istedikleri devlet düzeniyle 
ilgili hayallerini dile getirilmeye başlamıştır.  

“Ütopya imkansız bir mükemmellik halini anlatmaktadır; ama bir anlamda 
insanlık için erişilemeyecek bir hal de değildir. Şimdi değilse bile buradadır” (Kumar 
2005:13). Bu açıdan yazarlar eserlerinin inandırıcılığını ve gerçekleşme olasılığını 
artırmak için farklı yollar seçmişlerdir. More, okuyucuyaÜtopya adasının var 
olabileceği fikrinibenimsetmek amacıyla anlatıcı olarak gezgin RaphaelHythloday’i 
seçmiş ve adayı, onun 5 yıl yaşadığı ülkeyle ilgili izlenimleriymiş gibi resmetmiştir. 
Ayrıca kahramanını tarihi bir kişi olan İtalyan kaşifAmerigoVespucci ile 
ilişkilendirmiş, birlikte seyahat ettiklerini ve farklı ülkeler gördüklerini de belirtmiştir. 
Çernişevski ise hayalindeki devletin temellerini, gerçek hayattan seçilmiş 
kahramanları ve özellikle de Vera aracılığıyla atmıştır. Vera’nın kendini kitaplar 
aracılığıyla geliştirmesi ve sonrasında kurduğu atölyede hayata geçirilen komün 
yaşamı, ideal toplumun ilk basamağı olmuştur. Gerçekleşmesi istenen ideal devlet 
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düzeni Vera’nın dördüncü rüyasında aktarılmış ve rüyada doruk noktasına çıkacak 
fikirler gerçek hayattaki kahramanlar aracılığıyla temellendirilmiştir.  

Thomas More ideal devletini bir adaya kurar, bunun sebebini Akşit Göktürk 
adanın fiziki yapısıyla ilişkilendirir.  “Dışarıya kapalı bir ada, Platon’dan beri 
toplumsal ütopyalar için en uygun yer olarak görülmüştür” (Göktürk 1997: 17). 
Kazılan geniş bir hendekle ana karadan ayrılan Ütopya adası deniz ve kayalıklar 
sayesinde dış dünyadan korunmaktadır. 54 şehirden oluşan Ütopya adasında tüm 
şehirler aynı planlarla kurulmuştur.Çernişevski ise ideal devletini geniş ve yeşil 
tarlaların ortasına kurmuştur. Rus kültüründe özgürlüğü temsil etmesinin yanı sıra 
toprak ana ve verimlilik sembolü olarak da görülen tarla imgesi Çernişevski tarafından 
özellikle seçilmiştir (Grigorovskaya 2015). Eskiden çöl olan alanlar bile zamanla uzun 
emekler ve uğraşlar sonucunda tarıma elverişli hale getirilmiştir. Bu tarlalara iki 
binden fazla kişiyi içinde barındırabilecek, cam ve alüminyum malzemelerin ağırlıkla 
kullanıldığı, içerisinde ortak yaşam alanı olan salonların ve insanlara aitözel odaların 
bulunduğu büyük yapılar yerleştirmiştir. İnsanlar tarım sezonuna göre bu binalar 
arasında göçebe bir hayat sürmektedir. İsteyenlere sürekli aynı binada kalma ya da 
şehirde yaşama hakkı da sunulmuştur ancak bu yaşam şeklini benimseyen insanların 
sayısı çok azdır. 

Yazarlarımız kurdukları ideal devletlerde yaşayan ideal toplumu oluşturmak 
için eğitimin en temel faktör olduğunun farkındadır. Farklı eğitim yollarına 
başvurmalarına rağmen okumanın ve kendini geliştirmenin önemini vurgulamışlardır. 
Ütopya’da “çocukların ve gençlerin eğitimi ve öğretimi rahiplere bırakılmıştır. Okul 
kendilerine bilimden çok erdem ve ahlak vermeye çalışır” (More 2008: 96). İnsanlar 
sadece temel eğitimini tamamlamakla yetinmezler. Her sabah bilim dallarında 
yetişenlerin zorunlu olarak katıldığı serbest ders saatlerine, halk kendini geliştirme 
amacıyla gönüllü olarak katılır. Kadın erkek tüm Ütopyalılar boş zamanlarını 
düşüncelerini geliştirmek için yeni bilgiler edinerek geçirirler. Ütopyalıların yeni 
şeyler öğrenmeye karşı ilgilerini ve çabalarını da Raphael’in onlara Yunanca 
öğretirken yakaladıkları başarıda görmek mümkündür. 

Çernişevski ise Nasıl Yapmalı?’da eğitim sisteminde yapılması gereken 
değişikliklerden belirgin bir şekilde söz etmez. Kahramanlar üzerinde özellikle kitap 
okumanın ne gibi etkiler yaptığını göstererek, eğitimin, okumanın önemini vurgular. 
Bunu ilk olarak ana kahramanlarından biri olan Vera’da görürüz. Vera her şeyin bir 
hayal, bir düş gibi anlatıldığı romanlarda iyiyi ve iyiliği görür ancak bu romanlar tek 
başına onun gelişimi için yeterli etkiye sahip değildir. Oysa kardeşinin öğretmeni olan 
tıp öğrencisi Lopuhov tarafından getirilen siyasi ve bilimsel kitaplar Vera’nın 
düşünceleriyle bağdaşır, onun ufkunu genişletir. “Bir takım iyi insanlar, akıllı insanlar 
yazdıkları kitaplarda dünyada herkesin güzel yaşaması için nelerin yapılması 
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gerektiğini açıkladılar” (Çernişevski2003: I/216) düşüncesiyle Vera etrafındakilerin 
de kendilerini geliştirmeleri için bir şeyler yapmaya çalışır. Açtığı atölyedeki kadınlara 
kitap okumaya başlayan Vera, kadınların ilgisini görünce arkadaşlarının ve o zamanlar 
eşi olan Lopuhov’un kadınlara çeşitli dersler vermesini sağlar. Atölyede çalışma 
saatleri arasında yapılan dersler sayesinde kadınlar kendilerini öyle geliştirirler ki 
onların sıradan işçiler olduklarına inanmak çok zordur. 

Eğitimden sonra ideal toplumda belirlenmesi gereken en önemli faktörlerinden 
biri de insanların meslek seçimleridir. İki yazar için de tüm halk tarımcılıkla 
uğraşmalıdır. “Kadın erkek bütün Utopia’lılar usta birer tarımcı olmak zorundadır. 
Çocuklar tarımı okulda öğrenir ve şehre yakın köylere, tarlalara geziye götürülüp 
öğrendiklerini yerinde görürler (…) Bütün Utopia’lıların katılmak zorunda olduğu 
tarım dışında, herkes özel bir iş eğitimi görür. Kimi dokumacılık öğrenir, kimi 
duvarcılık, desticilik, kimi demircilik ya da dülgerlik” (More 2008: 46). Bunun en 
önemli nedeni her ailenin sırayla iki yıl çiftlik evlerindeki tarlalarda çalışmak zorunda 
olmasıdır, daha sonra şehirlere döndüklerinde kendi işlerine devam ederler. 

Çernişevski ise insanların meslek seçimlerini öncelikle gerçek hayatta Vera 
aracılığıyla verir. Kadınların çalışma hayatında yerinin olmamasını eleştiren 
Çernişevski kahramanının doktor olmasıyla bu durumun düzeltilebileceğini 
göstermeyi amaçlamıştır. Vera’nın rüyasındaki ideal devlette ise temel meslek 
tarımcılıktır. Tüm alanları tarıma elverişli hale getiren halk, her sezonu değerlendirme 
amaçlı farklı tarlalar arasında geçiş yaparak yıl boyunca sürekli tarımla uğraşır. Bunun 
yanı sıra tarım alanında kullanılan makinelerden, liman kentlerinden de bahsedilen 
eserde buradaki insanların çalışma hayatına ayrıntılı olarak değinilmemiştir.  

İdeal toplumda kadın erkek tüm insanların eşit haklara sahip olması 
gerekmektedir. Bu nedenle yazarlarımız eserlerinde kadın figürüne ayrıntılı olarak yer 
verir, kadının toplumdaki yerini ve ne gibi işlerle meşgul olması gerektiğini anlatırlar. 

More’un Ütopya adasında bütün kadınlar tarım alanında çalışırlar bunun dışında 
kadınlar bedenen zayıf olarak görüldüğü için yün ve keten işleriyle sorumlu tutulurlar. 
Ancak gerekli olduğu zaman savaşa gidebilecekleri ön görülen kadınlar savaş 
talimlerine de katılır. Bu durumÜtopyalı kadınların bir yandan bedensel özellikleri 
nedeniyle ikinci planda tutulurken diğer taraftan acil durumlarda yardıma hazır 
bulunmak zorunda olduklarını gösterir. Ayrıca evlenen kadınların eşlerinin evine 
taşınması ve onun ailesiyle yaşaması, kadınların eşlerine hizmet etmesi, kocaya 
karısını dövme hakkının verilmesi, tapınağa gitmeden önce kadınların eşlerinin 
önünde diz çöküp yaptıkları hataları itiraf etmeleri ve af dilemeleri gibi örnekler ise 
aslında Ütopya’da kadınların erkeklerle eşit olmadığını göstermektedir. Ancak 
Thomas More’un yaşadığı dönemdeki yani Ortaçağ’dan Yeniçağ’a geçiş sürecindeki 
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Avrupa göz önüne alındığında bu fikirlerin aslında çağının ilerisinde olduğu bile 
düşünülebilir. Bu dönemde yasalar “hem özgür hem köle-hizmetçi tüm kadınları 
kamusal işlerden ve işlemlerden dışlamaktaydı. Mahkemeye çıkamazlardı; genellikle 
bir baba ya da koca olan vasileri tarafından temsil edilmek zorundaydılar (…) evlilik 
boyunduruğundan kurtulmanın hiçbir yolu yoktu” (Opitz 2005: 257, 263). Özellikle 
1450 yılından sonra giderek artan ve çoğunlukla kadınları etkileyen cadı avcılığı söz 
konusuydu (Aksan 2013). Hatta Ütopya’nın basımından yaklaşık 30 yıl sonra 1547 de 
İngiltere’de alınan bir kararla ‘kadınların çene çalmak için bir araya gelip 
konuşmalarının yasaklanması’ durumun gittikçe kötüleştiğine dair güzel bir örnektir 
(Sevim 2005:26). Bu koşullarda Ütopya’daerkeğin eşinin rızası olmadan seyahate 
çıkamaması, eşini aldatırsa çok ağır şekilde cezalandırılıp köle olması gibi kurallar, 
Thomas More’un kadınlara önem verdiğini ve fikirlerinin çağının çok ötesinde 
olduğunu ispatlamaktadır. 

Çernişevski için ise kadın kendi ayakları üzerinde duran, tam anlamıyla özgür 
ve eşit bir bireydir. Ana karakteri Vera’nın özgürlüğü ve geleceği için yaptıkları 
sonucunda başarıya ulaşması kadının toplumdaki yerinin artık değişebileceğini 
göstermektedir. Zengin talibini geri çevirip Lopuhov ile gizlice evlenen Vera, evliliği 
boyunca sürekli kendini geliştirir. Dikiş atölyesi açar imkanı olmayan ama gelişmeye 
açık kızları hem çalıştırır, hem de eğitir. Ayrıca ikinci evliliği sırasında kafasında şu 
düşünceler oluşur:  

“Kamusal hayatın bütün kapıları kadınların yüzüne resmen kapatılmış durumda. 
(…) Hayatın bütün alanları içinde bize bırakılmış tek bir alan var, aile… Bizim 
ailenin bir üyesi olmamızdan başka bir şey olmamıza izin verilmiyor (…) 
Kadınlar bugün ciddi işlere girebilecek durumda değiller, çünkü bu tür işler için 
gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış değiller (…) Kocam doktor. İşinden arta 
kalan bütün zamanını bana veriyor. Böyle bir kocam olduktan sonra doktor olup 
olamayacağımı kolayca deneyebilirim” (Çernişevski2003: II/153-154).  

Bu düşüncelerle yola çıkan Vera kocasının da desteğiyle doktor olmayı başarır 
ve kadınların erkeklerle eşit olduğunu, onlarlar yan yana her alanda çalışabileceğini 
gösterir.  

Vera’nın dördüncü rüyasında da üzerinde en çok durulan konulardan biri kadın 
erkek eşitliğidir. Rüyasında Vera’ya ideal devleti tanıtan kraliçe, tarihsel süreçte 
kadınların durumundan bahseder. Kraliçeye görekendisinden önceki tanrıçalardan 
Astarte döneminde kadın erkeğin sadece malıydı, Afrodit döneminde ise güzelliğini 
kullanan değerli bir taş halini aldı. Kadın, bilincinin geliştiği ve insan olduğunu 
hissettiğinde ise Lekesiz Bakire gibi ikna edilene kadar el üstünde tutuldu elde 
edildikten sonra ise yine erkeğin malı oldu, ancak bu defa kadın bundan acı duydu, 
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çünkü onuru kırılmıştı.Vera’nın rüyasında hak eşitliği ve özgürlüğü savunan bu son 
kraliçe ise erkek ve kadın her bireyin eşit olduğu dünyayı temsil etmektedir. 

Eserlerde toplumun temel taşı olan ailenin nasıl bir düzen içinde olması 
gerektiğine dair bilgilere de yer verilir. Eş seçiminin önemini vurgulayan yazarlar 
mutlu bir aile hayatı ve aile birliğinin korunması amacıyla dönemleri için büyük bir 
adım olan boşanma fikrini de destekler.  

Thomas More’un Ütopya’sında birkaç kuşağın oluşturduğu geniş aileler bir 
arada yaşamakta ve tüm aile evin en yaşlı erkeği tarafından yönetilmektedir. 
Evlenmeden önce kadın ve erkeğin, bir büyük gözetiminde, birbirlerini çıplak 
görmeleri ve evlilik kararını bu şekilde almaları ilginç bir fikir olarak görülse de 
eşlerin evlilik hayatları için yararlı bir yaklaşım olduğu da barizdir. “Kadınlar on sekiz 
yaşından, erkekler yirmi iki yaşından önce evlenemezler. Utopia’da ancak ölüm son 
verir evliliğe. Ama karı-koca birbirini aldatırsa ya da eşlerden biri dayanılmayacak 
kadar huysuzsa, durum değişir. Böyle bir derde düşen evliler, yöneticiler kurulunun 
izniyle, eski eşlerini bırakıp bir yenisini alabilirler” (More 2008:75). 

Çernişevski ise Nasıl Yapmalı?’da yeni ailelerinin hayatını tam bir özgürlük 
ortamı olarak kaleme alır. Vera hem ilk eşi Lopuhov’la, hem de ikinci eşi Kirsanov’la 
ayrı odalarda kalır. Kendine ait özel bir odasının olması, kendine ait özel bir hayatı 
olduğu varsayımını güçlendirir. Bu özel hayat Vera’ya kendini geliştirme imkanı verir. 
Aslında ikinci evliliğinde, ilk eşinin de payı büyüktür. Karısı ve arkadaşı arasındaki 
yakınlaşmayı fark edip aralarından çekilmesi ve onların mutluluklarına engel 
olmaması kadın erkek ilişkileri adına göz ardı edilemeyecek bir yeniliktir. 

Her iki yazar da ideal toplumda insanların beraber hareket etmeleri fikrini 
savunmuş ve bunun için eserlerinde komün yaşamını resmetmişlerdir. Yaşam 
alanlarının ortaklaşa kullanıldığı, insanların birbirine hiçbir karşılık beklemeden 
yardım ettiği, birbirlerine bir yandan bağlı bir yandan bağımlığı denilebilecek 
derecede iç içe yaşadıkları bir dünya hayali kurar yazarlar.  

Ütopya’da mülkiyet kavramına yer verilmemiştir, halkın kendine ait ne evi ne 
eşyası ne de değerli bir varlığı vardır. Oturdukları evlerde kapılara kilit vurma gereği 
bile duymazlar zaten her şey Ütopya’lıların ortak malıdır. Evlerini 10 yılda bir 
aralarında kurayla belirleyerek değiştirirler.  

“Her mahallenin ortasında içinde her çeşit eşya bulunan bir pazar yeri vardır. 
Bütün ailelerin ürettiği mallar bu pazar yerine getirilip, orada belli evlerde, 
ambarlarda ve depolarda biriktirilir. Her ailenin büyüğü ya da evin başı, para 
ödemeden karşılık olarak başka bir mal, rehin olarak bir eşya ya da bir senet 
vermeden, kendisine ve birlikte oturanlara gerekli malları bu pazar yerinden alıp 
götürür” (More 2008:81). 
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Yemekleri ise isteyen evinde yer, isteyen halkevlerinde. Halkevlerinde 
yemekleri hazırlama görevi sırayla her ailenin kadınlarına düşer. İnsanların çoğu 
halkevlerindemüzik eşliğindeyemek yiyip dinlenmeyi tercih eder. Bu beraberlik 
insanların birbirleriyle kaynaşıp kenetlenmesini sağlamaktadır. 

Nasıl Yapmalı?’da ideal toplumun temelleri Vera’nın kurduğu atölyede atılır. 
Küçük bir grup kadının ortaklaşa kurduğu yaşam genel komün hayatının küçük bir 
kesiti olarak gösterilmektedir. Bu yaşam biçimine adım adım geçen  

“kızlar alacakları çay, kahve, şeker, ayakkabı ve pek çok başka şeyi atölyenin 
aracılığıyla, toptan almanın perakende almaktan daha hesaplı olacağını 
düşündüler. Sonra bir adım daha ileri gittiler; her gün tükettikleri ekmek ve 
benzeri şeyleri toptan almalarının daha uygun olacağını gördüler. Ama bu 
noktada toplu halde yaşamaları gerektiğini anladılar. Böylece atölyenin 
yakınlarında buldukları evlere taşınmaya, aynı apartmanda oturmaya 
başladılar. Bir buçuk yıla kalmadan da hemen bütün kızlar atölye yakınındaki 
büyük bir apartmana taşındılar; yiyeceklerini büyük işletmelerde olduğu gibi 
toptan alıyorlar, yemeklerini hep birlikte yiyorlardı” (Çernişevski 2003: I/220).  

Vera’nın rüyasında ise atölyenin bir üst boyutu olan yaşam biçimi hem 
gerçekleşmesi muhtemel hem de hayali unsurları bir arada barındırır.Rüyasında 
resmedilen görkemli yapıda hem tarlada çalışanlar hem de ev işleriyle ilgilenenler bir 
arada yaşadıkları gibi yemeklerini de birlikte yerler. Yemek hazırlama işleri tarlada 
çalışamayacak yaşlılar ve çocuklar tarafından gerçekleştirilir. “Yemek pişirmek, ev 
işleri yapmak, odaları toplamak için güçlü ellere gerek yok, bunları ellerinden başka 
iş gelmeyenler ya da şimdilik daha başka iş yapamayanlar da yapabilir” (Çernişevski 
2003:II/183). Binden fazla insan büyük masalarda hep beraber yemek yemektedir. 
İsteyenler kendi odalarında da yemek yiyebilirler. 

Eserlerde anlatılan ideal devletlerdeki halkın eğitimi ve meslek seçimi, ideal 
toplumda kadının yeri, kadın erkek ilişkileri, aile ve toplum hayatı motiflerini kısaca 
inceledik. Karşılaştırmamız sonucunda şu verileri elde ettik: 

Thomas More eğitimin özellikle çocuk yaşta başlaması gerektiğini vurgularken, 
Çernişevski böyle bir fikir öne sürmez, yaşı kaç olursa olsun insanın içinde yenilik 
tohumları varsa değişebileceğini ve ideal toplumun bir ferdi olabileceğini savunur. İki 
yazar için en önemli ortak nokta eğitimin ömür boyu sürmesi, insanların gelişimlerinin 
sınırlandırılmamasıdır.  

Meslek seçimlerinde ise Thomas More ve Çernişevski tarımcılığın, toplumun 
her bireyi tarafından bilinmesi gerektiğini savunurlar. Çocukluktan başlayan tarım 
uğraşı yaşlılığa kadar devam etmektedir. More tarlalarda çalışma düzenini her aile için 
sırayla iki yıllık periyotlar olarak belirlerken, Çernişevki insanların gücü yettiği sürece 
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tarımla uğraşması gerektiğini savunur.  Bunun dışında bireyler ikinci bir meslek daha 
edinebilirler, özellikle More bunu zorunlu hale getirmiştir. 

Kadın motifinde ise yazarların farklı fikirlere sahip olduğu görülür. Bu 
farklılıkları, yaşadıkları dönemleri göz önüne aldığımızda, yaklaşık 350 yıllık süreçte 
yaşanan ilerlemeyle açıklamak mümkündür. İki yazar da kendi yöntemleriyle kadın 
haklarını savunmuş ve kadının toplumda daha iyi bir yeri hak ettiği düşüncesiyle 
hareket etmiştir. Çernişevski kadına her açıdan tam bir özgürlük ve eşitlik ortamı 
sağlarken, More aile ve çalışma hayatında kadını ikinci planda bırakmıştır. Kadın 
erkek ilişkilerinde Thomas More ve Çernişevski eşlerin ayrılma hakkını savunarak 
dönemleri için ilerici bir fikir ortaya atmışlardır. 

Toplum hayatında yazarlarımız halkın toplu olarak yaşadığı komün hayatını 
benimsemektedir. Thomas More, aileden başlayarak toplumun tamamını, tüm insanları 
kapsayan ortak bir yaşam hayali kurmaktadır. Çernişevski ise aile birliğini de aşan bir 
topluluk resmetmiştir. İnsanların özel mülklerinin olmaması ve tüm işlerin ortaklaşa 
yapılması da yazarlar tarafından halkı bir arada tutacak bir yöntem olarak görülmüştür. 

Sonuç olarak birbirinden farklı yüzyıllarda yaşamış olan Thomas More ve 
Nikolay Çernişevski yaşadığımız dönemde dahi süregelen ideal toplum 
sorununun çözümü için yıllar öncesinden kendi fikirlerini dile getirmişlerdir. Mina 
Urgan’a göre (1984) MoreÜtopya’yı yazmasaydı unutulup gider, dini inançları 
uğrunda hayatını kaybeden bir devlet adamı olarak sadece tarihçiler tarafından 
tanınırdı. Aynı durum Çernişevski için de geçerlidir. Nasıl Yapmalı?da 
Çernişevski’nin önemli bir düşünür olarak tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır. 
Bu açıdan bakıldığında ütopyalar yazarlarını yaşatmayı başarmıştır. Yazarlarımızın 
da hayal ettiği “maddi bolluk içinde, yabancılaşmaya ve sömürüye son vermiş, tüm 
kadın ve erkeklerin birbirleriyle ve doğayla, sanatçının eseriyle kurduğu gibi ilişki 
kuracağı bir toplum; böyle bir düşünce en temel noktalar itibariyle 
ütopyacıdır” (Kumar, 2005: 98). Bu nedenle resmedilen ideal toplumlar günümüzde 
hala hayat bulmuş olmasa da dönemlerinde yaşanan sorunları göz önüne 
sermeleri ve bunlar için çözüm önerileri sunmaları açısından yazarlarımız önemli 
bir işe imza atmış ve eserleriyle yüzyıllarca yaşamayı başarmıştır. 
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ABSTRACT 

Freudian readings of literary texts have so far proved rather fruitful thanks to their applicability 
to other fields of discourse. Freud’s theories and concepts like the Oedipus and Electra 
complexes, id-ego-superego, death drive, penis envy and the uncanny have been frequently 
studied in literary analysis since the birth of the theories themselves. The uncanny, in 
particular, refers to the arousal of some familiar feeling by an unfamiliar image which leaves 
the person unable to differentiate between reality and fantasy.Edgar Allan Poe’s “The Black 
Cat” and Yusuf Atılgan’s The Motherland Hotel offer similar veins for a psychoanalytic 
analysis of their protagonists considering Freud’s theory of the uncanny. The protagonists of 
both works suffer from severe psychological issues due to their problematic oedipal phases, 
concealed homosexual tendencies as well as predispositions towards violence, which culminate 
in their extreme social behavioural disorders. All these psychological determinants surface up 
and begin to haunt these characters with the appearance of the black cats in both works. The 
image of the black cat as an unfamiliar external factor connecting itself with suppressed 
familiar feelings is reminiscent of what Freud calls the uncanny. In this respect, this paper aims 
to comparatively analyze the images of the black cat in the above works on the basis of Freud’s 
theory of the uncanny to display the authors’ identical approaches to the image.   

Keywords: psychoanalysis, uncanny, black cat, Poe, Atılgan 

1. Introduction 

Psychoanalytic literary criticism is an interdisciplinary approach to literary texts 
to reveal the psychological conditions either of the authors of texts or particularly the 
character(s) involved. The origins of the approach dates all the way back to the birth 
of psychoanalysis itself, as Freud has applied some of his theories on literary texts as 
the representations of the unconscious. Barry, in his elaboration on Freudian 
interpretation of literary texts, contends that “the unconscious […] cannot speak 
directly and explicitly but does so through images, symbols, emblems, and metaphors. 
Literature, too, is not involved with making direct explicit statements about life, but 
[…] through imagery, symbolism, metaphor and so on” (2009: 98). In this respect, 
psychoanalytical criticism aims to unearth the implicit indicators of the authors’ or 
characters’ desires, fears and conflicts all repressed into the depths of the unconscious.  

The processes of psychoanalytic literary criticism are similar to those of 
psychotherapy itself, as the analysts in both practices try to interpret certain signs and 
symbols to relate the case to something deeper, hidden and obscure. What a 
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psychoanalytic critic does in essence is to distinguish between the ‘overt’ and ‘covert’ 
contents of a particular text and pay special attention to the latter in order to display 
‘the’ meaning under the guise of the surface meaning. This approach takes its sources 
from the commonly-held idea that “literature [...] is fundamentally entwined with the 
psyche” (Surprenant 2006: 200) as well as the assumption that art, in general, is a 
form of exposure of what is not to be exposed under the social, political and moral 
surveillance.  

The job of a psychoanalytic critic is to look for evidence of the author’s hidden 
sexual desires, childhood traumas, anxieties, fears, psychological defects and 
problematic familial relations as reflected on either the language itself or the 
personalities of the characters. The dreams, sexual experiences, fixations, obsessions 
and worries of characters in a given text may all be taken as symptoms of 
psychological oddities that need to be scrutinized in detail. After the detection of such 
symptoms, the analyst is required to relate them to psychoanalytic concepts such as 
the Oedipus complex, the uncanny, death drive, penis envy, or the areas of the psychic 
apparatus –id, ego an superego- in order to “identify a ‘psychic context’ for the literary 
work, at the expense of social and historical context, privileging the individual 
‘psycho-drama’ over the ‘social drama’” (Barry 2009: 101). In this respect, the aim of 
this paper is to display how Freudian theory of the uncanny is applicable to the 
representations of the black cat in Edgar Allan Poe’s short story “The Black Cat” and 
Yusuf Atılgan’s novel The Motherland Hotel in a comparative analysis. This study 
also sets forth the interpretation that the black cat arouses an uncanny feeling in the 
characters’ unconscious in both works regarding their repressed homosexual tendency 
as well as propensity for violence.         

2. Freud’s Theory of the Uncanny 

Freud defines the ‘uncanny’ as “that class of the terrifying which leads back to 
something long known to us, once very familiar” (1955: 220), in his elaboration on the 
German word ‘unheimlich’, meaning ‘unfamiliar’ or ‘peculiar’ in English. Drawing 
mainly on Ernst Jentsch’s, a German psychiatrist elaborating on the relationship 
between human psychology and arts, idea on the uncanny, Freud takes his analysis 
one step further by emphasizing the necessity of something familiar brought to surface 
from the depths of the subconscious with the introduction of what is unfamiliar to the 
scene. He explains his dissatisfaction with the equation of the word ‘unheimlich’ with 
what is unknown and eerie, and he refers to some dictionary definitions of the word as 
well as to some literary and non-literary texts to prove that the word ‘heimlich’ 
“develops towards an ambivalence until it coincides with its opposite, ‘unheimlich’” 
(226). He, then, refers back to Jentsch, as he believes that, in order to comprehend the 
‘uncanny’ thoroughly, one needs to examine individual examples of ‘uncanniness’ 
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such as waxen sculptures, epileptic seizures and artificial dolls, which all make the 
spectators feel certain doubt and uncertainty regarding the animateness of the thing.  

As Jentsch points at E.T.A. Hoffmann’s, a German short story writer, ‘fantastic 
narratives’ as repeatedly employing the uncanny effects, Freud begins to speculate 
about one of the stories in Hoffmann’s collection, “The Sand-Man”. He asserts that the 
central ‘uncanny’ element in the story is the title character, The Sandman, although the 
story offers many other mysteries, like Olympia the Doll or the identity of Coppelius, 
which shatter the readers’ familiarities. The story revolves around Nathaniel, now a 
grown man with a traumatic childhood, who still feels overwhelmed with the 
mysterious death of his father and his inevitable association of it with his childhood 
trauma concerning the Sandman. Nathaniel remembers what his mother and his nurse 
used to tell him about the Sandman when he refuses to go to sleep early:  

Oh! he’s a wicked man, who comes to little children when they won’t go to bed 
and throws handfuls of sand in their eyes, so that they jump out of their heads all 
bloody; and he puts them into a bag and takes them to the half-moon as food for 
his little ones; and they sit there in the nest and have hooked beaks like owls, and 
they pick naughty little boys’ and girls’ eyes out with them (Hoffmann 2000: 
87).     

Nathaniel associates the Sandman with the lawyer Coppelius whom he assumes 
was responsible for his father death. When he grows up to be a college student, 
Nathaniel meets an Italian optician named Coppola whom he identifies with the 
lawyer Coppelius, the presumed Sandman. Coppola wants to sell Nathaniel some of 
his products which he promotes as “fine eyes, beautiful eyes”; and to Nathaniel’s 
surprise, the ‘eyes’ Coppola refers to turn out to be a pocket-telescope which 
Nathaniel buys in order to peep into the room of his professor’s beautiful, but 
‘motionless’ daughter, Olympia. Olympia turns out to be a wooden doll, a robot whose 
body was made by the professor and eyes by Coppola. Nathaniel comes to the 
professor’s apartment only to find him quarrelling with Coppola over the possession 
of the doll Olympia and to see Coppola carving the doll’s eyes out and taking the body 
with himself. This scene reminds Nathaniel of the eye-gouging Sandman and he takes 
leave of his senses before trying to strangle the professor. After Nathaniel comes out 
of the asylum and reconciles his fiancée Clara to marry him, he sees a vision through 
his pocket-telescope and tries to kill Clara in a fit of madness. When Nathaniel ends 
up dead at the end of the story, Coppelius is seen diving into the crowd, increasing the 
number of question marks in the mind of the readers.  

Although Freud accepts that the doll Olympia is one of the central figures 
representing the uncanny in the story, he focuses on the Sandman and ‘the idea of 
being robbed of one’s eyes’ in his analysis. He argues that losing one’s eyes is a 
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universally formidable fear of childhood; and it functions as “a substitute for the dread 
of castration” (231), very much like what Oedipus did to punish himself in accordance 
with the severity of his crimes. Freud justifies this association of the eyes and the male 
genitalia by the Sandman’s punctual appearances in the story whenever an intimate 
connection with the beloved is about to be formed; intimacy with the father, with 
Olympia and with Clara. He asserts that all these connections become more intelligible 
“as soon as we replace the Sandman by the dreaded father at whose hands castration is 
expected” (232). For Freud, Nathaniel bears two father images in his mind in his early 
childhood, one being his own well-mannered father and the other being the dreadful 
lawyer Coppelius. In the later part of his life, he replaces these two components of the 
father-imago with the professor and Coppola the optician. He, in a way, realizes the 
death-wish against the father with his childhood double, and wants to achieve the 
same thing when he attacks the professor towards the end of the story.  

Further on in his essay, Freud notes that the uncanny always manifests itself in 
terms of ‘doubles’, an unfamiliar thing finding for itself an identical twin in the 
subconscious and leaving the person in-between reality and fantasy: “The quality of 
uncanniness can only come from the circumstance of the “double” being a creation 
dating back to a very early mental stage, long since left behind, and one, no doubt, in 
which it wore a more friendly aspect” (236). Under certain identical circumstances, an 
incident reaches back in one’s psyche and reminds him of a certain ‘sense of 
helplessness’, which awakens an uncanny feeling. Freud names this inevitable process 
of discovery of the inherent unconscious pair as ‘repetition-compulsion’. From the 
discussion so far, Freud draws two conclusions fundamental to his study. First 
conclusion is that the anxiety of the uncanny stems from something repressed into the 
depths of the subconscious; and the second one is that the uncanny feeling never refers 
to something unfamiliar, but to something intimately familiar. Freud exemplifies this 
with the universal fear of death and the dead which is always “strong within us and 
ready to come to the surface at any opportunity” (242).  

The uncanny effect, for Freud, is created easily when the distinction between 
what is real and imaginary is blurred. For instance, when something one has always 
imagined to be true appears before his eyes, the uncanny feeling is immediately 
produced; or it surfaces when a symbol begins to dominate the thing it symbolizes. 
Freud, here, remembers some of his male patients associating the female genitalia with 
the uncanny feelings; as it gives them a familiar feeling like ‘having been to some 
place, but not remembering when’. Freud thinks that this feeling stems from the fact 
that every single man has spent some time the mother’s womb and desires the security 
of it for ever, which Freud likens to ‘homesickness’. However, he also contends that 
not everything familiarly gruesome produces uncanny; and he gives the example of 
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fairy tales in which characters come back from the dead, inanimate objects come to 
life or secret powers are common things. Freud explains this with reference to the fact 
that readers are already furnished with the expectation of such wondrousness in the 
world of fairy tales; and they, naturally, do not lose themselves in the illusory world of 
fiction. On the contrary, when writers make a claim to reality in their fiction, they 
create the illusion that the uncanny experience happening in the world of fiction might 
also happen to them in the world of common reality.   

3. The Image of the Black Cat in Edgar Allan Poe’s “The Black Cat” 

The American short story writer and poet, Edgar Allan Poe, is generally 
incorporated into the American Romantic movement, although his work proves self-
sufficiently genuine and unique enough to gain him a distinctive place of his own in 
the literary canon. Regarded as one of the forefathers of the short story genre and 
inventor of the detective fiction (Silverman 1991: 171), Poe’s stories always harbour a 
touch of gothic and grotesque as well as an air death hovering around his characters. 
After the publication of his first short story “Metzengerstein” in 1832, Poe directs 
most of his attention to short stories and maintains a prolificacy in the genre until his 
death in 1849. Poe’s major short stories, which established his reputation as the master 
of ‘macabre’, include “Ligeia” (1838), “The Fall of the House of Usher” (1839), “The 
Murders in the Rue Morgue” (1841), “The Masque of the Red Death” (1842), “The 
Tell-Tale Heart” (1843), “The Golden Bug” (1843), “The Black Cat” (1843), “The 
Imp of the Perverse” (1845) and “The Cask of Amontillado” (1846).  

Thematically, the majority of Poe’s stories bear resemblances to each other in 
that they are all meant to evoke horror and suspense in the readers with the 
introduction of the supernatural, the unfamiliar, the exotic and the grotesque into 
everyday life. These stories explore the nature of death and the dark depths of human 
psychology along with the thin line between love and hatred, sanity and insanity, and 
good and evil. Poe, in these stories, portrays “unnatural and irrational states of 
consciousness- dreams, visions, swoons, stupors fevers, fainting, epilepsy, 
melancholia, intoxication, claustrophobia and hallucination- that free the mind from 
the bonds of reason and allow it to enter the realm of imagination” (Meyers 1992: 
101). To achieve the long-debated ‘unified single effect’ (Poe 1984: 568), Poe’s 
stories aim to capture readers’ attention from the first sentence, then to create tension 
raising questions in their minds; and finally to strike a shocking, but an ambiguous 
ending. In this respect, his stories make use of suspense, horror, violence, awe and 
other gothic elements in order to both keep the readers alert all the time and active in 
the meaning-making/puzzle-solving process.   

970 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 

“The Black Cat”, published in 1843, is one of Poe’s trademark stories with its 
subject matter, tone, narration, style as well as the atmosphere depicted. The story 
explores the human capacity for violence and blurs the distinctions between sanity and 
madness with its protagonist’s sadistic tendencies and other psychological defects. 
Like in many other Poe stories, “The Black Cat” is told by a first person narrator 
whose troubled mental condition and associations of the supernatural make it really 
hard to believe whether he is telling the truth or making it all up. The unnamed 
protagonist and narrator of the story begins his account with details about his 
childhood when he was always fond of animals even more than he is of people. As 
years pass, he gets married to a woman (voiceless throughout the story) who shares his 
affection for animals and raises many animals including a black cat, named Pluto. Day 
by day, his character undergoes a drastic change due to overuse of alcohol and he 
begins to ill-treat both his wife and pets. One of these days, he senses that the cat 
avoids him, which culminates in that the cat scratches his face and he inflicts violence 
on it by carving out one of its eyes before hanging the animal from a tree in the 
garden. The following night, the narrator’s house burns to ashes cutting him off 
without a penny. On one of the walls in the burnt house, he sees the image of a black 
cat on the gallows, foreshadowing the death of the narrator himself.  

After a while, when the narrator drinks heavily in an inn, he comes across 
‘another’ black cat, identical the one he murdered in cold-blood, with one eye missing, 
but this time with a patch of white fur on the breast in the shape of gallows. He takes 
the cat in the house in good faith, though it turns out that the cat evokes horror and 
guilt in the man. One day, the narrator goes down into the cellar with his wife; and 
finding out that the cat has followed them, he attempts to kill the cat with the sudden 
blow of an axe, which is interrupted by the wife. In a violent delirium, he ends up 
killing his wife, burying the body behind the cellar wall and realizing that the cat has 
disappeared. When the police arrive to investigate the wife’s disappearance, the 
narrator takes the men directly to the cellar and begins tapping on the exact bricks 
behind which the wife is buried. All of a sudden, the men hear a strange voice from 
behind the wall, and the policemen pull down the wall only to realize that the narrator 
has buried the cat alongside the wife.  

This short synopsis is rather telling in essence regarding the centrality of the 
black cat in the story, as the title devoted solely to him, not to the other personas, 
suggests. The presence of the cat is constantly reminded to the reader even among 
many other pets in the house, as the narrator has always been fond of animals, 
particularly his cat. He confesses that his interest in animals goes way back to his early 
childhood when he raised many pets: “[I] never was so happy as when feeding and 
caressing them. This peculiarity of character grew with my growth, and, in my 
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manhood, I derived from it one of my principal sources of pleasure” (Poe 1966: 63). 
Among the birds, gold-fish, rabbits and many more, the narrator expresses his 
particular interest in the cat with which he works up a deeper connection despite his 
wife’s superstitious comments: “[The cat] was a remarkably large and beautiful 
animal, entirely black, and sagacious to an astonishing degree. [...] My wife [...] made 
frequent allusion to the ancient popular notion, which regarded all black cats as 
witches in disguise” (64). The only animal that is given a name in the story is the cat 
and the narrator indicates that his name was ‘Pluto’, interestingly a name meaning 
Hades in Latin. 

However, as the narrator’s temperament goes under a drastic change for the 
worse due to excessive drinking, he grows away from the cat as well as the other 
animals; and, one night, the tragic event takes place: “I took from my waistcoat-pocket 
a penknife, opened it, grasped the poor beast by the throat, and deliberately cut one of 
its eyes from the socket” (64). Possessed by the spirit of ‘perverseness’, the narrator 
consummates his sadistic ritual by hanging the cat on a tree with a noose about the 
neck. With the appearance of the second cat, “fully as large as Pluto, and closely 
resembling him in every aspect but one, [the] indefinite splotch of white, covering 
nearly the whole region of the breast [...] [in] the image of the GALLOWS!” (66-67), 
the narrator terrifiedly resolves to kill the cat only to end up killing his wife and 
realizing that the cat, if there is any, has been buried with the wife, too.   

4. The Image of the Black Cat in Yusuf Atılgan’s The Motherland Hotel 

Despite his non-productive literary career, Yusuf Atılgan has managed to place 
himself within the modernist Turkish literary canon, with his major works digging into 
the psychologies of their characters as well as treating other modernist themes like 
social isolation, lack of spiritual meaning and identity crisis of the modern men in the 
modern world. Writer of three novels and a number of short stories, Atılgan 
establishes his work as a source of inspiration for the following generations of 
‘unconventional’ novelists, as he masterfully uses the modernist techniques like 
‘stream of consciousness’ and non-linear plot construction, which are thoroughly 
unusual for the Turkish readership of the time (Uğurlu 2008: 1720). In his two major 
novels, The Wanderer (1959) and Motherland Hotel (1973), Atılgan explores 
problematic psychologies of his protagonists with respect to their traumatic childhood 
experiences as well as to their brutish sexual desires. In these novels, he displays 
extensive knowledge regarding psychoanalytical theories, especially of Freud’s, which 
has led many researchers to analyse his work with regard to the oedipal tendencies of 
his characters, ‘sex drive’ and father/mother images.  
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Atılgan’s second novel, The Motherland Hotel, offers much for a 
psychoanalytical reading with its protagonist’s disturbed psychology, unfulfilled 
sexual desires, troublesome past with his father as well as homosexual tendencies and 
obsession with violence. Set in a small Anatolian town, the novel tells the story of 
Zebercet, a middle aged man in the business of hotel management, and how he 
deliberately confines himself to his hotel which he regards as safe as his mother’s 
womb (Moran 1994: 225). Having born and lived in the hotel all his life, Zebercet has 
very little contact with the external world, except his infrequent visits to the barber 
shop, the cinema playing pornographic movies and the cockfighting. Inside the hotel, 
he spends his time, besides bookkeeping, with thinking of the past (especially 
memories with his father), abusing the orphan servant maid sexually and 
eavesdropping on the couples having sex in the rooms. Zebercet’s internal harmony in 
his safe haven is disturbed, one day, with the appearance of a woman, who comes to 
the town with the delayed Ankara train, and stays just for one day before vanishing for 
ever having left all her belongings behind (Uğurlu 2008: 1734). With the sudden 
introduction and immediate departure of this woman, Zebercet begins to withdraw 
more into himself and not to take any more guests into the hotel. He also begins to 
spend more time in the room (Room 1) which he was born and the woman stayed in, 
masturbating, smelling the woman’s towel and kissing her teacup. Zebercet’s gradual 
alienation culminates in a tendency towards violence and he ends up with raping the 
servant maid once more before finally killing her in a fit of frenzy. At the end of the 
novel, he violently kills the black cat he has been caressing with an erected penis, and 
finally hangs himself in the room number one, merging the image of mother’s womb 
with the object of his desires as well as with the pleasure of death in one safe haven 
(Sözalan 2004: 262).  

Although this short synopsis inevitably leaves many significant things out, it is 
quite telling regarding Zebercet’s sexual underdevelopment and psychological 
defectiveness. His unusual intimacy with the black cat is already outstanding let alone 
its being reminiscent of Poe’s black cat, which represents something deep in the 
subconscious, in many other ways. At the beginning of the novel, Atılgan gives a 
detailed dictionary-like description of the cat as a centrepiece of his narrative:  

The cat: Black. The second cat in Zebercet’s time in the hotel. Three years ago, a 
tall young girl, who always had a few horse chestnuts in her bag and stayed in 
the hotel with her father for two nights when they came to the town to see the 
ancient monuments, named him Darky; but nobody calls him that (Atılgan 2000: 
16).  

Although the cat appears only a few times in the novel, the exact moments he 
shows himself are quite significant in that he comes right on top of Zebercet’s aberrant 
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experiences in the hotel. For instance, the cat shows up for the first time in the novel 
the night when Zebercet begins to pay visits to the room where the mysterious woman 
stayed the previous night. After leaving the room, he listens in on the couple staying in 
‘Room 6’ which he generally gives to ‘the prostitutes playing husband-and-wife’ with 
different men every single day. Paying special attention to the dialogue between them, 
he apparently takes pleasure of the scene: “‘Ah... Go on... Ah...’ the woman said. The 
man’s voice was obtuse; Zebercet could not make sense of it. His face was stiff, mouth 
half-open and eyes slit [...] He heard a squeak from within, straightened up suddenly 
and walked away, climbing the stairs slowly. Straight ahead, he saw a pair of glaring 
eyes: it was the hotel’s cat” (27). 

When the rampant Zebercet ends up strangling the servant maid to death after 
his unsuccessful attempt to ravish her, the cat appears again from under the bed, 
giving the man a sudden fright when his tail brushes his leg. Yet, what is more 
significant is that Zebercet becomes aroused when he fondles the cat, as if nothing had 
happened with the maid a moment ago:  

Something soft and warm brushed his leg, making him raise his hand swiftly: it 
was the cat. He put his hand on the cat’s back and stroked him from head to tail. 
The cat put his forelegs up on [Zebercet’s] leg, his hair getting puffed up 
wherever the man ran his hand, purring and digging in his nails into the leg. 
Zebercet felt the cat’s liveliness and warmth with his hands. He started to have 
an erection (58). 

After the frustrations with his brutish sexual desires, Zebercet consummates his 
sadistic rituals by killing the cat which claws him in the forehead. He feels rather 
disturbed when the cat gets aggressive all of a sudden, as he believes that it is strange 
for such a ‘tolerant’ cat to become so ‘wild’: He put the frying-pan up in his hand and 
hit the cat with it... The cat’s tail and legs stretched, shivered and stopped. One of its 
eyes came out. There was blood on the oilcloth” (59). Before going to sleep that night, 
Zebercet picks the dead cat up by the tail, takes him to the window and throws him 
away across the street into the ‘cold’ night.  

5. The Black Cat as the Uncanny: Similarities and Differences 

As stated in the introduction to the Freudian concept of the uncanny, Freud 
bases his discussion of the term on ‘the fear of being robbed of one’s eyes’ which 
stands for the fear of castration starting with the oedipal phase. Carving the eyes 
metaphorically means the elimination of the feeling of surveillance in most cases, as 
the subject fears coming to terms with his repressed desires and chooses to restrain 
sensual contact with it. The eyes also stand for the public gaze which constantly teases 
the subject’s personal space and tries to reveal his repressed secrets, mostly sexual 
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ones. In both texts, the protagonists resort to violence following their confrontations 
with the cats’ external gaze representative of a threat to their secret homosexual 
tendencies and their violent possessiveness of their personal spaces.  

The two black cats appear to be the manifestations of the two men’s unresolved 
sexual developments as well as their abortive oedipal phases. The protagonist of Poe’s 
story carves out the cat’s eye, as it reminds him of his gradual sexual impotency as 
well as ‘peculiarity of character’, in his own words, leading him to caress his pets and 
“derive from it one of [his] principle sources of pleasure” (63) Benshoff also contends 
that, in the story, “any potential homosexual desire is displaced onto sado-masochistic 
behaviour” (1997: 63). Similarly, in Atılgan’s novel, the protagonist views the cat as 
the representative of the social gaze trying to normalize his sexual perversity and 
peculiarities. Whenever Zebercet carries out his brutish and violent sexual actions, the 
cat appears out of nowhere and that image calls him for a confrontation with who he 
really is. Instead of doing that, Zebercet kills the animal with a blow on the head with 
a frying pan, hollowing one of its eye sockets. 

Freud argues that the return of the repressed manifests itself by means of what 
he calls transference, “a reproduction of emotions relating to repressed experiences, 
[...] and the substitution of another person [or a thing] for the original object of the 
repressed impulses” (1959: 313). This is quite reminiscent of how both protagonists of 
the two texts substitute their repressed homosexual tendencies with the image of the 
cat and violate it as the only reminder of their so-called sexual peculiarities. Poe’s 
narrator-protagonist obviously wishes to sidetrack his unhappy, potentially arranged, 
marriage with overuse of alcohol and suffers from his inability to go through with his 
actual sexual desires. His violent act on the cat emblematizes his ill-treatment of his 
wife on a metaphorical level, which he takes as a betrayal against his true sexual 
identity. Zebercet, on the other hand, takes his pain out on the cat after his 
unsuccessful attempt with a young boy at the cinema. Coming back to the hotel after 
this unfinished business, he unsuccessfully tries to consummate his satisfaction with 
the servant maid. However, he cannot have an erection as well with the woman as he 
did with the boy, ending up killing her. At that very moment, the black cat, again, 
appears from under the bed reminding Zebercet of his true sexual identity. Both 
characters end up killing the cat, which means killing the source of the uncanny 
feeling relating itself to one familiar thing, their homosexual tendencies, in their 
unconscious.  

Other than such sexual implications, the black cat also functions as a reminder 
of the protagonists’ propensity for violence inherent in their psychic nature. Freud 
contends that “men are not gentle, friendly creatures wishing for love, [rather animals 
with] a powerful measure of desire for aggression [that] has to be reckoned as part of 
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their instinctual endowment” (2010: 85). Within this framework, human beings are 
expected to possess certain tendency towards violence that surfaces up under specific 
circumstances, especially when stimulated by an uncanny appearance. In both Poe’s 
and Atılgan’s works, the protagonists connect the scratching of the cat with a deeper 
repressed experience in the past, probably a painful one related to domestic violence. 
Poe’s protagonist already resorts to violence at home, uses ‘intemperate’ language to 
his wife as well as offering her personal violence in time. He also begins to neglect 
and even to ill-use his pets while he restrains himself from inflicting violence on the 
black cat only. In this respect, the cat can be said to arouse fear in the man as the 
source of the uncanny feeling in his unconscious. 

Similarly, Atılgan’s protagonist Zebercet relates the presence of the cat to the 
image of his father, as he remember his father saying “a hotel would not go without a 
cat” (60) and replacing the dead cats with new ones continually. His father has always 
been a psychological concern for Zebercet due to his problematic oedipal phase with 
the death of his mother right after giving birth to him. He openly associates the cat 
with his dead father’s spirit which has haunted him and the hotel for years. Blaming 
himself and his father for the death of his mother, Zebercet always feels drawn to the 
threshold of death and gradually becomes insensitive towards the pain of the others, 
ending up killing the servant maid, the cat and finally himself. The ending of the novel 
is quite meaningful as Zebercet unites with his mother by committing suicide in the 
very room where he was born and his mother died. However, it should be noted that 
Zebercet manages to find the inner peace and ultimate satisfaction only when he kills 
the cat, eliminating the image of the father in other words. 

The two protagonists are taken back to their most primitive, violent states of 
mind right after their attempts to develop an intimacy with the cats. When Poe’s 
protagonist comes home after heavy drinking, he realizes that the cat avoids his 
presence and seizes it violently, making the cat inflict a slight wound upon his hand in 
a fright. This incident brings the man off the hinges and connects itself to something 
hidden in his unconscious, some animalistic, sado-masochistic urge to dominate, to do 
harm and even to kill. He ends up deliberately cutting one of the cat’s eyes from the 
socket, satiating his violent needs and eliminating the threat to his dominance. In a 
similar vein, Zebercet, right after murdering the servant maid, tries to seize the cat to 
which it resists by inflicting a wound on his forehead. Reconnected with the primitive 
animal within his psyche, Zebercet is overpowered by his murderous instincts once 
more and kills the cat with blow on the head with a frying pan, depriving it of one of 
its eyes. On a metaphorical level, Zebercet eliminates the source of his fears as well as 
satisfying his violent desires. The cat, in this sense, functions as a reminder of the two 
men’s propensities for violence which is innately natural.       
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6. Conclusion 

Psychoanalytical literary criticism offers insights to the psychological 
conditions that urge authors to create characters with uneasy flickerings of mind and 
more complicated, multi-layered spiritual agitations. Freudian theories prove rather 
stimulating in the character analyses especially of modern texts with at least three-
dimensional characterizations. Freud’s theory of the uncanny, for instance, is highly 
applicable to modern texts, as literature itself has inevitably been psychological 
especially after Freud, Jung and James or psychoanalytical readings have proved 
fruitful in their correlation of the public with what is deeply personal with the 
assumption that writing is a matter of psychological state, reflected both within the 
language and in the characters. Thus, although Poe and Atılgan are products of 
different psychological mediums, centuries, nations and cultures, a Freudian reading 
easily embraces their texts in a therapeutic approach to the protagonists’ disturbed 
psychologies as well as the black cats’ rousing of an uncanny feeling in their 
unconscious. 

The black cat, in both texts, stands for the most primitive human nature, the 
most brutish sexual drives as well as the urge to possess and violate, present in the 
psyche of every single human being, but repressed into the depths of the unconscious 
by the super-ego.Both Poe’s unnamed protagonist and Atılgan’s Zebercet immediately 
relate the presence of the cat to their repressed homosexual tendencies as well as to 
their natural predisposition to violence, as the cats appear just in time when the two 
men are brought face to face with what contradicts their true identities. Although the 
forces that drive the two men to the extremes are different, the consequences are 
almost the same, as both end up with unfulfilled sexual desires as well as murderous 
actions that eventually lead to their own deaths.  

Poe’s protagonist obviously suffers from dissociality, sexual ‘peculiarity’ and 
presumably domestic violence from his early childhood, as he expresses that he had no 
friends and no company other than his numerous pets. Zebercet, on the other hand, 
suffers the consequences of a problematic oedipal phase with no mother-imago to 
identify himself with and sexual underdevelopment at the hands of a paternalistic 
father. The image of the black cat, in this respect, reminds Poe’s protagonist of his 
sexual inexperience and ‘marginal’ choices and Zebercet of his true sexual identity 
along with his suffocation under the father image. Both characters interpret the cat’s 
presence as a voice from the past and make the others suffer the consequences of their 
problematic psychologies. In this respect, both works offer similar veins for a 
Freudian analysis centred around the concept of the ‘uncanny’.     
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ÖZET 

İmkânlarının çokluğu sebebiyle müzik, devamlı diğer sanatların ilgisinin odağında yer almıştır. 
Bu durumu Walter Pater “Bütün sanatlar daima müziğin durumunu arzular” sözüyle ifade eder. 
Müziğin melodi, ritim, armoniden oluşan dünyası edebiyat tarafından da şiddetle 
arzulanmaktadır. Şiirleri, öyküleri, romanları, oyunları, senaryoları, denemeleri ve seçki 
kitapları ile tanınmış bir yazar olan Murathan Mungan eserlerinde tıpkı müzikte olduğu gibi 
melodi, ritim üretmek için çok büyük çaba sarf etmektedir. Sanatçının Kırk Oda isimli öykü 
kitabı bu bağlamda tipik bir örnektir. Mungan bu kitabında bazı cümleleri düzenli biçimde 
tekrarlayarak ritim üretir. Sözgelimi Boyacıköy’de Kanlı Bir Aşk Cinayeti’nde modern insanın 
sözden sohbetten uzak iletişimi vurgulanırken “Daha hiçbir şey konuşmadık ki” cümlesi ritim 
oluşturacak şekilde tekrarlanır. Yine Hedda Gabler Diye Bir Kadın isimli öyküde de 
“…ölümsüz bir sevda istemiyordu” cümlesi tekrarlanarak hem öyküdeki sevgi temasına hem de 
öyküdeki ritme katkıda bulunulmuştur. Yazar yine bu öyküde Hedda Gabler’in ruhi durumunu 
anlatmak hem de ritmi sağlamak için birçok paragrafı “yanından ayrıldığı adamın yanından 
geldi, o bozkır sarışını çocuğun yanından geldi, yanından ayrıldığı çocuğun yanından geldi…” 
biçiminde benzeşen ifadelerle bitirir. Tasvirlerle, parantez içi açıklamalarla, büyük harflerle ve 
çeşitli biçimsel uygulamalarla da ritmi sağlayan Mungan; ayrıca yakın anlamlı, zıt anlamlı 
kelimeleri ve aynı kelimenin türlü anlamlarını bir cümlede işlevsel kullanarak da ritim üretir. 
Bu çalışmada Murathan Mungan’ın Kırk Oda isimli öykü kitabında ritmi nasıl ürettiği 
araştırılacak ve öykü müzik ilişkisine dikkat çekilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Murathan Mungan, Kırk Oda, edebiyat, müzik, ritim. 

RHYTHMIC ELEMENTS IN THE STORY “KIRK ODA” 

ABSTRACT 

Because of its plethora of possibilities, music has attracted the most constant attention among 
the other arts. Walter Pater describes this situation as "All art constantly aspires towards the 
condition of music”. Melody, rhythm and the harmony of music are also strongly aspired 
literature itself. Murathan Mungan, who is a prominent writer with his poems, short stories, 
novels, plays, screenplays and essays, exerts great effort to produce rhythm and melody just 
like in music. The author’s story book “Kırk Oda (Forty Rooms)”is a typical example in this 
respect. In this book Mungan produces rhythm by repeating some sentences on a regular basis. 
In his work “Boyacıköy’de Kanlı Bir Aşk Cinayeti (Boyaciköy Bloody Murder Love)” there is a 
so-called modern man who is away from the real communication, however he is highlighted 
with the repeatedphrase "We have talked of nothing more" so as to create rhythm. Furthermore, 
in his story “Hedda Gabler Diye Bir Kadın (A woman called Hedda Gabler )” he repeats the 
sentence "... he did not want an immortal love" in order to contribute to the theme of love and 
to the rhythm of the story. In the same story, the author finalizes the plot saying similar 
expressions like “she came over the man she has already left, she came over the blonde man of 
steppes, and she came over the boy she has already left in order to depict the mental state and 
to realize the rhythm.  Mungan, who also creates the rhythm by means of explanations in 
brackets, words in capital letters as well as the tone wordings, sustains the rhythm by using the 
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synonymous, antonymous words and collocations in some functional sentences. In the study 
we will investigate how Murathan Mungan creates the rhythm in his story book Kırk Oda, and 
highlight the relationship between the story and the rhythm. 

Keywords: Murathan Munger, Forty Room, literature, music, rhythm. 

GİRİŞ 

Sözlü kültür, anlatımdan ve sesten neşvünema bulur. Bundan dolayı anlatıcı 
konuşurken dili güzelleştirmek için adeta çırpınır. Hâliyle hikâye anlatıcısının en 
önemli silahı sesidir. Yazılı kültürde ise yazar, büyüleyici bir özelliğe sahip olan 
sesten mahrumdur. Yazarın malzemesi sesi çıkmayan ve duyulmayan kelimeleridir. 
Yazıda ses bulunmasa da yazar, öyküye sesi kelimeler vasıtasıyla yedirir. Bu, 
kelimelerin ses değerine önem verilerek ritim, akıcılık ve şiirsellikle sağlanır. 
Böylelikle dil adeta müziğin sese dayalı gücüne yaklaştırılır (Tosun 2014: 317-318-
320) Walter Pater’in ‘Bütün sanatlar müziğin durumunu arzular.’ sözü bu bağlamda 
önemlidir. Edebî bir eseri bir müzik parçası hâline getirmek pek çok sanatçının 
arzusudur (Tosun 2014: 142). 

Margaret Atwood, hikâyede ses, müzikalite kavramlarını ‘hikâyenin sesi’ 
ifadesiyle anlatır: “Konuşan, tıpkı müzikte olduğu gibi şarkı söyleyen birinin sesine 
benzer bir sesti anlatmak istediğim… Yazıya dökülmüş her hikâye, son çözümlemede, 
notaya dökülmüş seslere benzer. Sayfalardaki o küçük, siyah işaretlerin yeniden sese 
çevrilmediği sürece hiçbir anlamı yoktur. Bir şeyi içimizden okurken bile, okuduğumuz 
şey bir banka cüzdanı değilse eğer, kulağımızla okuyoruzdur aslında.” (Aksoy  28: 
2009). 

Murathan Mungan, öykülerinde ses, müzikalite kavramını çok önemseyen bir 
sanatçıdır. Yazar, öykülerinde ses için ritim oluşturmakta öykülerini adeta bir müzik 
eseri gibi dokumaktadır. Bundan dolayı bu çalışmada yazarın Kırk Oda isimli hikâye 
kitabı müzikalite, ritim bağlamında incelenecektir.  

METNİN İNCELENMESİ 

Murathan Mungan, ritmi sağlamak için dili çok dikkatli kullanır. Yazar, 
öykülerinde zıt anlam oluşturabilecek ifadeleri birlikte kullanarak ritim 
üretir.Sözgelimi bir fahişenin yalnızlığının anlatıldığı Tutkunun Veronica Voss’u 
isimli öyküde kalabalık ve yalnızlık kelimeleri birlikte kullanılır: “Kalabalık 
yalnızlığından başka nedir ki orospuluk?” (Mungan 2014: 151). Yazar, Veronica 
Voss’un zaman algısını anlatırken de zıtlıkla ritim oluşturur: “Gece için ileri, benim 
için erken bir saat henüz.” (Mungan 2014: 151-152). Keza aynı şekilde Veronica 
Voss’un erkeklerle ilişkisi zıtlık oluşturan ifadelerle anlatılır: “Erkekler bana niye 
gelirler? niye yaklaşırlar biliyor musun? Ben Veronica Voss olduğum için. Sonra da 
Veronica Voss olduğum için terk ederler beni. Adımın büyüsüne kapılıp ardımdan 
gelenler, kısa bir süre sonra adımın ağırlığı altında ezilip kaçarlar benden.” (Mungan 
2014: 163). Zamanımızın Bir Külkedisi isimli öyküde yazar zıtlık oluşturan ifadelerle 
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ritim üretir: “Çok yoksullu zengin ülkelerin birinde Külkedisi diye bir kızcağız 
yaşarmış.” (Mungan 2014: 37). Aynı öyküdeki şu cümle de benzer yapıdadır: 
“…halkının mutlu, kralının mutsuz olduğu bir ülke.” (Mungan 2014: 37). Makas’taki 
şu ifade de aynı bağlamda dikkat çekicidir: “Giderken, ya da gelmişken, ama 
eşikteyken.” (Mungan 2014: 52). 

Yazar ses/ritim üretirken anlamca çelişecek cümleler de kullanır. Sözgelimi 
Veronica Voss’un aşka bakışı şöyle ifade edilir: “Çok âşık oldum. Çok sevdim ben. 
Artık âşık olmadan âşık olabilmeyi öğrendim.” (Mungan 2014: 163). 

Yazarın ritim üretmek için başvurduğu yollardan biri de ara sözlü cümleler 
kullanmaktır. Veronica Voss’un kendinden memnun olmayan hâli vurgulanırken yazar 
ara cümle kullanır: “Güzelliğim bana yetmese de –zaten hiçbir şey bana yetmiyor- 
beni yaşatıyor ya, önemli olan da bu.” (Mungan 2014: 151). Şu cümleler de aynı 
bağlamdadır: “Ben geç kalmış bir yarasayım. (Neye erken kaldım ki hayatta?)” 
(Mungan 2014: 152). Stelyanus Hrisopulos Gemisi’nde geminin yol alışı ifade 
edilirken de parantez içindeki cümle işlevseldir: “Gemi ilerleyen gecenin içinde ışıklı 
bir gemi gibi yol alıyordu. (Ya ne gibi alacaktı?)” (Mungan 2014: 30). 

Mungan’ın ritim oluştururken başvurduğu usullerden biri de cümlelerdeki 
kelimelerin yerlerini değiştirerek tekrarlamaktır: “…kendimi geceye çok 
yakıştırıyorum, geceyi kendime çok yakıştırıyorum.” (Mungan 2014: 152). 

Yazarın ritim üretme teknikleri içinde aynı kelimenin peşpeşe gelen cümleler 
içinde tekrarlanması söz konusudur.Sözgelimi şu cümlelerde ‘kendimi’ kelimesi 
tekrarlanarak hem kahraman Veronica Voss’un kimlik bunalımı vurgulanır hem ritim 
üretilir:  

“bakmaktan kendimi alamıyorum. 

Bakmaya ilişkin her şeyden kendimi alamıyorum. 

Kendimi gözetliyorum, kendimi seyrediyorum, kendimi sergiliyorum. Peki ben, 
kendim neyim? Bir / türlü olamadığım kendim?” (Mungan 2014: 152). Bazen ritim 
üretmek için ise aynı kelime peyderpey tekrarlanır. Sözgelimi Veronica Voss’un 
sevme arzusuna dikkat çekilirken ben de ifadesi altı kez tekrarlanır:  

“Seni seviyorum, diyor. 

Ben de, demek istiyorum… Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, 

demek istiyorum.” (Mungan 2014: 161). 

Gece, kadınlık ve fahişeliğin irdelendiği şu cümlede aynı kelimeler tekrarlanır: 
“Gecenin, ve kadınlığın, ve gece kadınlığının puzzle’ındaki eksikleri gözden 
geçiriyorum.” (Mungan 2014: 153). 
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Zamanımızın Bir Külkedisi isimli öyküde de ülke kelimesinin kullanımı da 
benzer biçimdedir: “Bu ülke bütün masal ülkeleri gibi uzak bir ülkeymiş. Her yere 
uzak bir ülke. …kralının mutsuz olduğu bir ülke.” (Mungan 2014: 37). 

Mungan, noktalama işaretlerini işlevsel kullanarak ritim üreten bir yazardır. 
Veronica Voss’un geceye bakışı vurgulanırken kesme işareti lüzumlu olmayan bir 
yerde işlevsel kullanılır: “Tam bana göre bir şey gece. Tam bize göre. Bize’nin 
göreceliğine göre.” (Mungan 2014: 152). 

Yazar noktalama işaretleri gibi imlayı da işlevsel kullanır. Sözgelimi bazı 
kelimelerin ilk harfi küçük yazılması gerekirken büyük; büyük yazılması gerekirken 
küçük yazılmıştır. Bunu bir ses üretme biçimi olarak kullanan yazar, böylece önemli 
gördüğü yerleri vurgulamış olur. Bu bağlamda anıları yazmanın öneminin 
vurgulandığı şu cümleler buna örnektir: “Daha şimdiden günlüğüme yazacaklarımı 
hesaplıyorum: yaşantı olsun diye… yaşantı olsun diye… Ölümün Elinden 
Kurtardıklarımızdır… Yaşadığımı İtiraf Ediyorum, demek içindir.” (Mungan 2014: 
160). Yazar, Boyacıköy’de Kanlı Bir Aşk Cinayeti’nde öykünün geçtiği önemli 
mekânlardan olan durağın ilk harfini büyük; cümleyi ise paragraf biçiminde yazar: 
“Boyacıköy Durağı.” (Mungan 2014: 13). Ayrıca bu öyküde kahramanların isimlerinin 
ilk harfleri öykü boyunca büyük yazılır: “Genç Adam… Gelin…” (Mungan 2014: 17). 
Stelyanus Hrisopulos Gemisi’nde de bazı kavramlara dikkat çekmek için cins bir isme 
özel isim muamelesi yapılır. Sözgelimi devlet, başkent bu kavramlardandır. Öyküde 
önemli bir mekan olan başkentin ilk harfi devamlı büyük yazılır: “Bu şenlikler 
Başkent’te her yıl düzenli olarak yapılırdı.” (Mungan 2014: 23). Yine devlet 
kelimesinin ilk harfi büyük yazılır: “Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında 
yapılan bu şenlikleri Devlet kendi eliyle düzenler…” (Mungan 2014: 23). Mungan; 
kahramanlık, çökmek ve düşmek kavramlarını vurgulamak için de benzer uygulamayı 
yapar: “Niye bütün Kahramanlar sonunda böyle salya sümük oluyorlar? Çöküşler ve 
Düşüşler niye bir kahramanlık yazgısı oluyor.” (Mungan, 2014: 25-26). Stelyanus 
Hrisopulos Gemisi’nde genç kızlık hayallerine dikkat çekilirken bazı kelimelerin ilk 
harfi büyük yazılır: “Genç Kızlık Hayalleri Beyaz Atlı Şehzadelerin nalları altında 
çiğneniyordu şimdi.” (Mungan 2014: 30). Zamanımızın Bir Külkedisi’nde 
Külkedisi’ne yardım eden kahramanın adı da devamlı benzer tarzda yazılır: 
“Yabanmersini ormanındaki İyilik Perisi uyandı.” (Mungan 2014: 42). 

Kırk Oda’daki Hedda Gabler Diye Bir Kadın öyküsü de ritmik unsurlar 
bakımından zengindir. Yazar hem ritim oluşturmak hem de Hedda Gabler’in ruhî 
kıvrımlarını yansıtmak için oldukça uzun paragrafları benzer ifadelerle bitirir. 
Sözgelimi ilk paragrafın sonu “…bu mümtaz şahsiyetli adama hakaret etmek, ağız 
dolusu sövmek, suratının ortasına tükürmek istedi.” (Mungan 2014: 85); ikinci 
paragrafın son kısmı da benzer şekilde “…ağız dolusu küfretmek, sövmek, 
yumruklamak, tükürmek istedi.” (Mungan 2014: 86) biçiminde bitirilmiştir. Bu 
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ifadeler öyküde hem asaletten yoksun insanların eleştirilmesini hem de ritim 
oluşturulmasını sağlamıştır. Öyküde bundan sonraki beş paragraf da “…yanından 
ayrıldığı adamın yanından geldi (Mungan 2014: 86),  …o yüzlerce genç katilden 
birinin yanından diyelim (Mungan 2014: 86), …o bozkır sarışını çocuğun yanından 
geldi (Mungan 2014: 86), …yanından ayrıldığı çocuğun yanından geldi (Mungan 
2014: 87), …ve bir tek glayöl götürmekten geldi (Mungan 2014: 88) ifadeleriyle biter. 
Bu ifadeler bir yandan ritmi sağlarken bir yandan da Hedda Gabler’i tanıtarak 
öykünün temasına hizmet eder. Yazar bundan sonraki birer cümleden oluşan beş 
paragrafı da ‘geldi’ yüklemi ile bitirerek hem Hedda Gabler’in anlaşılmasına yardım 
eder hem de ritmi çoğaltarak öyküyü sürdürür: 

“Götürdükleriyle geldi. 

Getirdikleriyle geldi. 

O güne dek bütün yaşadıklarıyla geldi. 

Yaşamadıklarıyla (bölük pörçük) geldi. 

Hiç yaşayamadıklarıyla geldi.” (Mungan 2014: 88). Bu cümlelerin içinde geçen 
‘götürdükleriyle/getirdikleriyle; yaşadıklarıyla/yaşamadıklarıyla/yaşayamadıklarıyla” 
ifadeleri zıtlık ve olumlu-olumsuzluk bağlamında ayrıca ritmi kuvvetlendirmektedir. 

Mungan, bundan sonraki ilk paragrafı ‘…geçerek geldi’ (Mungan 2014: 89); 
ikinci paragrafı ise ‘…geçerek, …geldi’ (Mungan 2014: 89) biçiminde bitirerek ritim 
üretir. Yazar bundan sonra çoğu peşpeşe sekiz paragrafı daha ‘geldi’ yüklemiyle 
bitirerek ritmi berkitmiştir. 

 Bu öyküde ‘Sevdasız bir ölüm istemiyordu’ (Mungan 2014: 89); ‘Hedda 
Gabler, ölümsüz sevda istemiyordu.’ (Mungan 2014: 89) cümleleri kelimelerin yerleri 
değiştirilerek tekrarlanır. Bu tekrarlar öyküdeki sevda teminin güçlenmesine katkı 
sağlar. Bununla birlikte öyküde sevmek, mucizevî bir durum olarak nitelendirilip 
mucize kelimesi, sevgisiz bir hayat, ölüm olarak değerlendirilerek ölüm kelimesi ve 
ölüm aracı olarak da ‘piştov’ kelimesi ritim oluşturabilecek şekilde öykü boyunca 
sıkça tekrarlanmıştır. Bu tekrarlar öykünün sevda ve ölümle örülü genel havasına 
hizmet etmiştir. Makas isimli öyküde de ‘Tren ilerliyor ve Buffalo’ya Beş Dakika’ 
ifadeleri leitmotivdir. Öyküde leitmotiv olan bu ritmik unsurlar ayrıca kahramanın 
hayat boyu gerçekleştiremediği arzularını ifade ettiği için de öykünün temasına katkı 
sağlamıştır. 

Mungan bu öyküdeki mekân olan lokantayı anlatırken de ritmi önemser. İsmi 
Cumhuriyet Yıldızı olan lokantadan bahsedilirken; 

 “Cumhuriyet, Yıldızı iç içe geçmiş  

iki lokanta gibi”); 
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“Cumhuriyet Yıldızı iç içe geçmiş iki lokanta… gibi”; 

“Cumhuriyet Yıldızı iç içe geçmiş iki lokanta gibi.” (Mungan 2014: 90) 
biçiminde yazımlarla bir sayfada aralıklarla üç kez yazıp ritimle mekâna dikkat çeker. 
Ayrıca buradaki ritim; 

“İç içe geçmiş iki yıldız gibi Cumhuiyet 

İç içe geçmiş iki insan gibi Hedda Gabler” (Mungan 2014: 90) ifadeleriyle 
berkitilmiştir. 

Yazar aynı kelimeyi değişik anlamlara gelecek şekilde peyderpey cümlelerin 
içinde kullanarak ritmi sağlar. Sözgelimi Hedda Gabler’in ruhî durumu anlatılırken 
oyun kelimesiyle yazar şöyle oynar: “Belki de Hedda Gabler bu yüzden geldi buraya. 
Aynalı çağsamalar içerisinde zaman ve ölümle oynamak için. Artık hiçbir oyun onu 
ikna etmiyor. Hiçbir oyunu oynamak, hiçbir oyuna katılmak istemiyor. Her oyunu 
bozmak istiyor. Herkesin oyununu. Bütün oyunlar kurumlaşmış, hepsinin gizi 
çözülmüş ve çoktandır sahte bir gösteriye dönüşmüş hepsi.” (Mungan 2014: 90-91). 

Mungan, bir cümle içinde farklı tekrar gruplarını aynı yüklemle tekrar ederek 
ses/ritim üretir: “Namlunun karşısında oturan Apulos amcanın oğlu Aleko’ya baktı. 
Uzun uzun baktı, ince ince baktı, derin derin baktı.” (Mungan 2014: 92). Yazar 
cümleleri aynı yüklemle bitirerek de ses/ritim sağlar. Sözgelimi Hedda Gabler’in 
Aleko’yu sevme arzusu ifade edilirken 92 ve 93. sayfalarda çoğu peşpeşe olmak üzere 
on üç kez istiyorum yüklemi ve on üç kez de sevmek fiilinden türemiş kelimeler 
kullanmıştır. Mungan fiilimsi tekrarlarıyla da ses/ritim üretir: “Gitmek, gitmek, gitmek 
istiyorum.” (Mungan 2014: 92). Yazar, cümle içinde benzer biçimde kurulan sıfat 
tamlamalarıyla da ses/ritim üretir:“Mutsuzlara özgü o yapay neşe, o sanrılı coşku, o 
hırçın duyarlıklar, saplantılı incelikler… özel söylemler, genel suskunluklar, her şeyi 
bulamamanın getirdiği öfkeler…” (Mungan 2014: 95). Yazar peşpeşe dokuz kez ‘çok’ 
kelimesini bir cümle içinde sıfat türünde kullanarak ritim sağlar: “12 Mart 
romanlarındaki gibi çok yakışıklı, çok esmer, çok yeşil gözlü, çok bilinçli, çok uzun 
boylu, çok atletik yapılı, çok devrimci yapılı, çok tok ve çok güzel sesli yiğit bir 
delikanlı onu bilinçlendirsin istiyor.” (Mungan 2014: 96). 

Yazar aynı fiil kökünden üç farklı kelime üreterek ritim oluşturur. Sözgelimi altı 
kelimelik cümlenin yarısı sevmek fiilinden türetilmiş, hâliyle ses benzerliklerinden 
yararlanılarak ritim oluşturulmuştur: “Seven, sevebilen ve sevilebilen bir insan.” 
(Mungan 2014: 99). Yazarın aynı fiil kökünü kullanıp benzer sesli başka kelimeler 
üretme tavrı yaşamak kelimesinde de görülür: “O zamanlar gene de hayatın 
öldüremediği bir sevdayı yaşıyorduk. Yaşayabiliyorduk. Ya da yaşayabildiğimize 
inanıyorduk.” (Mungan 2014: 101). 

Mungan, Makas’taki şu cümlelerde karanlık ve saklamak kelimesiyle benzer 
biçimde ses üretmek için oynar: “Demin, yani az önce ‘ruhumun karanlıkları’ dedim 
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kendim hakkımda. Ruh, karanlık mıdır gerçekten? Yoksa karartılmış mıdır? Saklanmış 
mıdır? Saklatılmış mıdır? Kendimize mi saklatılmıştır?” (Mungan 2014: 54). Öyküde 
şu cümlede de şaşmak filiyle oynanmıştır: “Herkesin şaşkınlığına çok şaşıyordum.” 
(Mungan 2014: 72).  

Yazar biçimsel uygulamalarla da ses üretir. Sözgelimi Hedda Gabler Diye Bir 
Kadın’da hayatın yapaylığının eleştirildiği kısımda aynı ifade sonlara doğru hem iki 
kez tekrarlanır hem de ikinci yazım biçim olarak müstakil ve dikkat çekecek şekilde 
yazılır: “…ölüm de sahici bir şey değilse ben ne yapabilirdim Hâkim Bey. 

ölüm de sahici değilse…” (Mungan 2014: 103). 

Stelyanus Hrisopulos Gemisi’nde deniz sevgisini vurgulamak için benzer bir 
biçimsel uygulama yapılır: “Adalılardandı; denizin kuşattığı insanlardan, 

mavisevda çekenlerden.” (Mungan 2014: 21). 

Yazar, Kırk Oda’da Makas öyküsü hariç diğer öykülerin ilk cümlesinin 
tamamını veya birkaç kelimesini büyük harflerle yazarak ses üretir: “BİR VARMIŞ BİR 
YOKMUŞ” (Mungan 2014: 9); “DENİZLERE İNEN SOKAKLARIN…”  (Mungan 
2014: 13); “STELYANUS HRİSOPULOS…” (Mungan 2014: 21); 
“KADINLĞIN…”(Mungan 2014: 37); “CUMHURİYET BULVARLARINDAN…”; 
(Mungan 2014: 85); “BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ,” (Mungan 2014: 111); “EFKÂR’IN 
SÜRÜCÜLÜK BELGESİNDEKİ…” (Mungan 2014: 131); “ASLINDA…” (Mungan 
2014: 151). 

Yazar aynı eki farklı kelimelerde peşi sıra tekrarlayarak ses üretir. Sözgelimi –
lan ekinin kullanımı gibi: “Adamlar huzursuzlandılar. Sabırsızlandılar.” (Mungan 
2014: 19). 

Sanatçılar ses üretmek için dille gerilim yaşarlar, dille çatışırlar. Dildeki normal 
kullanımın dışına çıkarlar. Bu durum Mungan’da da görülür. Sözgelimi ‘bilisizlik’ 
kelimesi bir örnektir: “Davranışlarındaki her şeye egemen olan o bilisizlik böyle 
zamanlarda büsbütün açığa çıkıyor.” (Mungan 2014: 24). 

Yazar benzer seslerden oluşan kelimeleri ritim oluşturacak biçimde sıralı 
cümlelerle kullanır: “İnsanlar mutlu, gelecekten umutlu.” (Mungan 2014: 24). Mungan 
bir cümle içinde benzer seslerden oluşan kelimeleri ses üretecek biçimde birlikte 
kullanır. Sözgelimi peyderpey kullanılan kelimelerdeki ‘ç, k, l’ ünsüzleri ile ‘a ve e’ 
ünlüleri ses oluşturmuştur: “…alçak ökçeli ve yüksek topuklu tokalı ayakkabısı ve de 
yüzünü basmış çil çil lekelerle Başkent’te umutlarını aramaya gidiyor.” (Mungan 
2014: 25). Zamanımızın Bir Külkedisi’ndeki şu cümlede ‘u’ seslerinin çokluğu ve 
düzeni ritim oluşturur: “Duyurum, buyruğumdur.” (Mungan 2014: 47). 

Mungan yakın anlamlı kelimeleri cümle içinde birlikte kullanarak ritim sağlar: 
“Yorgun, hasta, mustarip bir görünüşü vardı.” (Mungan 2014: 32-33). Zamanımızın 
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Bir Külkedisi’nde de Külkedisi’nin duygusal hâlini anlatmak için yakın anlamlı 
kelimelerden yararlanılır: “Tıkandı, yutkundu, dokunsalar ağlayacaktı.” (Mungan 
2014: 42). 

Yazar, ritmi sağlamak için bazen aynı kelimeleri alt alta getirerek cümlelere 
başlar. Sözgelimi Zamanımızın Külkedisi’nde dört cümle bütün kelimesiyle başlar ve 
bu cümleler alt alta dizilerek ritim üretilmiştir: 

“Bütün ülke, 

Bütün genç kızlar 

Bütün umutlar, bohçalar, sandıklar, cevizler, 

Bütün begonyalar ve gelincikler uykuya daldı.” (Mungan 2014: 47). 

Yine aynı öyküde on dokuz satır alt alta getirilmiş Külkedisi ile başlar. Bütün 
cümleler emir kipi 2. tekil şahısla bitirilerek ses üretilir.Bu cümleler ayrıca iki kez 
yıka; iki kez dik; dört kez topla fiilleriyle bitirilerek ses iyice sağlamlaştırılır: 

“-Külkedisi bulaşıkları yıka. 

 -Külkedisi çamaşırları yıka. 

-Külkedisi yemek yap. 

-Külkedisi yerleri temizle. 

-Külkedisi saçlarımı tara. 

-Külkedisi elbiselerimi giydir. 

-Külkedisi sökükleri dik. 

-Külkedisi dikikleri dik. 

-Külkedisi muslukları onar. 

-Külkedisi çöpleri dök. 

-Külkedisi dökleri çöp. 

-Külkedisi çiçekleri sula. 

-Külkedisi taşlığı yıka. 

-Külkedisi üst katı topla. 

-Külkedisi alt katı topla. 

-Külkedisi hem üst katı, hem alt katı topla. 

-Külkedisi kendini topla. 

-Külkedisi allah belanı versin! 
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-Külkedisi her şeye karşın en güzeldi.” (Mungan 2014: 40-41). 

SONUÇ 

Murathan  Mungan çeşitli usullerle ritim oluşturan bir sanatçıdır. Ritim için aynı 
kelimeyi peşpeşe gelen cümleler içinde ve cümlelerdeki kelimelerin yerlerini 
değiştirerek tekrarlayan yazar, zıt anlam oluşturabilecek ifadeleri birlikte kullanarak, 
anlamca çelişecek cümlelere de öykülerinde bir arada yer verir. 

Noktalama işaretleri ve imlayı ritim üretmek için işlevsel kullanan yazar, aynı 
niyetle uzun paragrafları benzer ifadelerle bitirmiştir. 

Müzikalite için leitmotiv tekniğini önemseyen yazar, aynı kelimeyi değişik 
anlamlara gelecek şekilde peyderpey cümlelerin içinde yer vererek de ritim üretir. 

Mungan, bir cümle içinde farklı tekrar gruplarını aynı yüklemle yineleyip 
sesi/ritmi sağlamayı tercih etmiştir. Aynı fiil kökünden üç farklı kelime üretip 
fiilimsileri yineleyip cümleleri aynı yüklemle bitirerek cümle içinde benzer biçimde 
kurulan sıfat tamlamalarını kullanarak ritme katkı sağlamıştır. 

Öykülerin ilk cümlesinin tamamını veya birkaç kelimesini büyük harflerle 
yazarak ses üreten yazar, yine ritim için aynı eki farklı kelimelerde peşi sıra tekrarlar, 
dildeki normal kullanımın dışına çıkar, benzer seslerden oluşan kelimeleri ahenk 
oluşturacak biçimde sıralı cümlelerle kullanır. 

Ritim için ara sözlü cümleler kullanan yazar, yakın anlamlı kelimeleri cümle 
içinde birlikte kullanarak bazen aynı kelimeleri alt alta getirip cümlelere başlamıştır. 
Mungan ayrıca bir kelimeyi cümle içinde dokuz kez sıfat türünde kullanarak ve aynı 
yerdeki birçok cümleyi aynı kiple (emir kipi 2. tekil şahısla) bitirerek de ritmi 
sağlamıştır. 

Murathan Mungan, öyküde ses kavramının önemini bilen bir sanatçıdır. Bu 
bağlamda öykülerini adeta bir müzik eseri gibi dokumuştur. Bundan dolayı Kırk 
Oda’da müzikaliteyi gerçekleştirmek, ritmi sağlamak için dille çok büyük bir gerilim 
yaşamıştır. 
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ÖZET 

Yaprak Dökümü (1930) ve Gurur ve Önyargı (Pride and Prejudice) (1813) romanları farklı 
yıllarda yayımlanmış ve farklı toplum kültürlerin içinden ortaya çıkmış eserler olmalarına 
rağmen, ortak ve evrensel bir noktaya sahiptirler. Evlilik çağına gelmiş genç kızlar ve onların 
geleceğini düşünen anneler her iki romanda da önemli bir yere sahiptir. Anneler kızlarının 
geleceklerini garantiye almalarının yegâne yolunun zengin ve toplumda saygın bir konuma 
sahip eş bulmalarından geçtiğini düşünmekte ve onların bu amaca uygun harekete geçmelerini 
istemektedirler. Ne var ki,  iki eserde kızların annelerinin bu düşüncesine tepkisi farklılık 
göstermektedir. Yaprak Dökümü’nde Necla annesinin ısrarlarına dayanamayıp ve içinde 
bulunduğu sosyal ortamın da teşvikiyle yanlış bir adamın tuzağına düşerken, Gurur ve 
Önyargı’da Elizabeth annesinin teklif ettiği kişiye değil kendi kalbinin ve mantığının sözünü 
dinleyerek bir ömür boyu mutlu olacağı adama evet der. Bu çalışmada, her iki eserde ortak bir 
tema olarak yer alan anne-kız ilişkisinin, her iki eserde kızlar üzerinde gösterdiği sosyal etkinin 
sonuçlarının benzerlikleri ve farklılıkları kısaca değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaprak Dökümü, Gurur ve Önyargı, anne-kız ilişkisi, sosyal eleştiri, iyi 
bir eş. 

MOTHER-DAUGHTER RELATIONSHIP IN ÇALIKUŞU&PRIDE AND 
PREJUDICE 

ABSTRACT 

Although Yaprak Dökümü and Pride and Prejudice were published in different times and 
flourished in different societies, they have a common and universal point. The young daughters 
at the age of marriage and the mothers who think the future of their daughters have an essential 
place in both novels. The mothers think the only way that their daughters will guarantee their 
future is by marrying a prosperous husband who is rich and has a respective place in society 
and they want their daughters to act in this direction. However, the way that the daughters 
respond their mothers is different in both novels. While in Yaprak Dökümü, by her mother’s 
pressure and also by the promotion of her social environment Necla falls in the hands of a 
wrong man, in Pride and Prejudice Elizabeth by not accepting her mother’s suggestion and 
listening to her own hearth and reason she says “yes” to the man she will be happy with in all 
her life. In this study, the results of the social effects of mother-daughter relationship –which is 
a common theme in both novels- on the daughters are briefly evaluated with the similarities 
and differences in both novels. 

Keywords: Çalıkuşu, Pride and Prejudice, mother-daughter relationship, social criticism, a 
good spouse. 
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GİRİŞ 

Hem Gurur ve Önyargı hem de Yaprak Dökümü romanları farklı dillerde ve 
dönemlerde yazılmalarına rağmen bazı ortak noktalara sahip olmaları dikkat çekicidir. 
Her iki romanda da, evlilik çağında bulunan kızlar ve onlara maddi ve sosyal yönden 
iyi bir damat bulmak isteyen anneler önemli bir konuma sahiptirler.  Genç kızların eş 
adaylarıyla olan ilişkileri ele almasıyla duygusal roman özelliği taşıyan her iki eser, 
aile hayatını ve onun bireylerinin başından geçen olayları ele almaları sebebiyle aynı 
zamanda sosyal roman özelliği de taşımaktadırlar. Buna bağlı olarak, romanlarda 
sosyal hayat ve özellikle evlilik yolunda flört ilişkileri detaylı olarak ele alınmaktadır. 
Kızların bu ilişkilerinin şekillenmesinde ve devamlılığı noktasında annelerinin 
görüşleri ve rolleri yadsınamazdır. Bu yüzden bu çalışmada her iki romanda ortak bir 
unsur olarak karşımıza çıkan anne-kız ilişkilerinin kızlarının, özellikle evlilik yolunda 
alacağı kararları üzerindeki sosyal etkileri tartışılacaktır. Bu bağlamda önce anne-kız 
ilişkileri üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış belli başlı Batılı eleştirmenlerin bu 
konudaki görüşlerine kısaca değinilecektir. Anne-kız ilişkilerinin Batı geleneği ile 
sınırlandırılmasının başlıca sebebi Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılı itibariyle 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yönünü doğu yerine Batı kültürüne çevirmesidir. Bu sebeple 
Yaprak Dökümü’nün ele aldığı yaşam tarzı Türkiye’de Batı kültürünün etkili olduğu 
bir döneme rastlamaktadır. Çalışmada, yazım yılı daha önce olduğu için öncelikle 
Gurur ve Önyargı romanında ve onu takiben Yaprak Dökümü’nde anne-kız ilişkileri 
ele alınacaktır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, her iki romandaki anne-kız 
ilişkilerinin kız evlatların evlilik yolunda yaşadıkları ilişkiler üzerindeki sosyal etkileri 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.          

Batı Kültüründe Anne-Kız İlişkileri:  

Fransız feminist eleştirmen Luce Irigaray, çok geniş bir yelpazeye sahip kadın 
çalışmaları alanında, özellikle anne-kız ilişkileri üzerine yaptığı çalışmalar ile öne 
çıkan bir isimdir. Anne-kız ilişkilerinde Irigaray’ın tespit ettiği en temel sorun, 
kadınların Batı kültüründe kendine has kişisel özellikleri olan bir kadın olarak değil, 
daha çok çocuk doğuran ve ev işlerini yürüten bir anne modeli olarak görülmesi 
sonucu, kızına olumlu bir örnek teşkil edememesidir. Bu yüzden Irigaray ataerkil 
düzeni ve söylemi tarih boyunca olumlu kadın temsillerine yer vermemesi sebebiyle 
eleştirmektedir: “Bizim Batı kültürümüzün tamamı annenin öldürülmesi üzerine 
kurulmuştur. Erkek, Tanrı ve baba olarak gücü elde etmek için anneyi öldürdü” 
(1992:47). Kadının erkek egemen düzen tarafından her zaman istismar edildiğine dair 
görüş bildiren eleştirmenler Irigaray ile sınırlı değildir. Örneğin Julia Kristeva, 
kadınların erkekler ile karşılaştırıldığında daha kısıtlı bir sosyal, politik ve tarihi alana 
sahip olduklarını şu şekilde belirtmektedir: “Bizler dünyevi sahnelere; toplumdaki 
politik ve tarihsel olaylara, dişil olarak kabul edilen değerlerle 
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özdeşleşme dışında ulaşabilme izni kazanamadık” (1986:155). Kristeva, burada 
kadınların politik ve tarihi sahnelerde, erkek egemen düzenin onlara uygun gördüğü 
değerlerle özdeşleşmeleri dışında yer alamadıklarını vurgulamaktadır. Benzer şekilde 
Karen Horney kadının erkek egemen toplumdaki yerini şu şekilde tanımlamaktadır: 
“Bizim toplumumuz, çok iyi bilindiği üzere, erkek egemen bir kültürdür ve bu yüzden, 
büyük ölçüde kadının kendini ve bireyselliğini geliştirmesine uygun değildir” (1973: 
82). Buradaki örneklerden de anlaşılacağı üzere kadın her zaman için sosyal ve 
kültürel hayatta erkeğin gerisinde kalmak durumunda olmuş; erkeğin aksine kendi 
yaşam tarzını belirleme ve hayatında kendi kararlarını almakta başarılı olamamıştır. 
Bu durum doğal olarak anne-kız ilişkilerine de yansımaktadır. Anneleri kızlarına 
olumlu bir rol-model teşkil etmekten uzak kalınca, bazı istisnalar hariç (Gurur ve 
Önyargı romanındaki Jane gibi) kız evlatlar tıpkı anneleri gibi erkek egemen toplumda 
maddeselleşerek alıp satılabilen bir eşya konumuna düşebilmektedirler. Bu durumun 
en kötü noktası, annelerin bazen bilinçli olarak, ancak çoğu zaman farkında olmayarak 
erkek egemen düzenin bir enstrümanı haline gelmeleridir. Bunun sonucunda anneler 
kendisine, kızlarının geleceğini garantiye alma düşüncesiyle, onların toplumda saygın 
bir konuma sahip ve maddi yönden varlıklı erkekler ile evlenmesini amaç 
edinebilmektedirler. Ne var ki bu durumda, sosyal ve maddi kaygılar sonucunda 
kızlarının istek ve düşüncelerini göz ardı ederek, onları kendi elleriyle bu düzene feda 
etmektedirler. Bu noktadan sonra, önce Jane Austen’nın Gurur ve Önyargı ve daha 
sonra Reşat Nuri Güntekin’in Yaprak Dökümü romanlarındaki annelerin kızlarının 
yapmış oldukları evlilikler üzerinde sahip olduğu sosyal etkiye değinilecektir. 

Gurur ve Önyargı Romanında Anne-Kız İlişkisi: 

Gurur ve Önyargı romanı şu ünlü cümleyle başlar:“Dünyaca kabul edilmiş bir 
gerçektir, hali vakti yerinde olan her bekâr erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyacı 
vardır”(s.3). Bu açılış cümlesi eserin sosyal bir roman ve evlilik teması üzerine kurulu 
olduğu izlenimini ilk baştan vermektedir. Bu cümleyi takiben “Böyle bir erkek yeni 
bir muhite ilk adımını atarken ne hissediyor, ne düşünüyor, kimse bilmez, ama bu 
gerçek civardaki ailelerin aklına öyle yerleşmiştir ki onu kızlarından birinin ya da 
diğerinin tapulu malı sayarlar” (s.3) cümlesi bu çalışmanın konusunu belirlemektedir. 
Bu ikinci cümleden anlaşılacağı üzere, genel olarak evlilik çağında kızlara sahip 
ebeveynler özellikle anneler böyle varlıklı ve saygın bekâr delikanlıları kendi kızlarına 
damat adayı olarak görmekte ve onları kaçırmak istememektedirler. Gurur ve Önyargı 
romanındaki anne Mrs. Bennet kasabaya gelen zengin Bingley hususunda burada 
belirtilen yaklaşımı destekleyici bir şekilde hareket ederken, evin babası Mr. Bingley 
daha ihtiyatlı ve kızlarının istedikleri erkeklerle evlenmesini destekleyici bir tavır 
sergiler: 

“Adı neymiş?” 
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“Bingley” 

“Evli mi bekâr mı?” 

“Aa! Bekâr, şekerim, bekâr tabii! Çok zengin, yılda dört beş bin kazanan bir bekâr. 
Kızlarımız için ne hoş bir şey!”[....] “Kızlardan birini onunla evlendirmeyi 
düşündüğümü anlamış olmalısın.” 

"Buraya bu amaçla mı gelmiş?" 

"Nasıl böyle konuşabiliyorsun! Kızlardan birine âşık olması çok mümkün; o yüzden 
gelir gelmez onu ziyaret etmelisin." 

"Bunun için bir sebep yok. Sen kızlarla gidebilirsin, ya da onları kendi başlarına 
gönderebilirsin, hatta bu belki daha iyi olur, çünkü güzellikte onlardan aşağı kalır yanın 
olmadığı için Mr. Bingley aradan seni seçebilir." (s.4). 

Yukarıda Mr. ve Mrs. Bennet arasındaki diyalogda görüldüğü üzere Mr. Bennet, 
karısı Mrs. Bennet’in kızlarından birisini muhakkak zengin Mr. Bingley ile 
evlendirmeyi kafasına koymasını alaycı bir yaklaşımla tenkit etmektedir. Buradaki Mr. 
Bennet’in, Mrs. Bennet’in evliliğe olan tam tersi yaklaşımına benzer şekilde evin iki 
numaralı kızı Elizabeth böyle planlı ve çıkar için yapılan evliliklere karşı olduğunu şu 
şekilde belirtmektedir: 

“[…] Ama Bingley'yle Jane sık görüşüyor olsalar da uzun süre başbaşa kalmıyorlar; 
birbirlerini hep büyük karışık gruplar içinde görüyorlar, bu yüzden her anı birbirleriyle 
konuşarak değerlendirmeleri imkânsız. Dolayısıyla Jane adamın dikkatini kendinde 
toplayabildiği her dakikayı sonuna dek kullanmalı. Adamı garantiye aldıktan sonra âşık 
olmak için bol bol vakti olur." 

"Planın sağlam," diye cevapladı Elizabeth, "tabii iyi evlilik yapma arzusu dışında hiçbir 
şey söz konusu değilse; eğer ben zengin bir koca bulmaya, hatta sadece bir koca 
bulmaya kalkışsaydım herhalde planını uygulardım.” (s.26). 

Elizabeth burada arkadaşı Miss Lucas’a karşılık veriyor gibi gözükse de, aslında 
o evlilik kurumuna kendisi gibi bakmayan başta annesi Mrs. Bennet olmak üzere, 
kardeşlerini ve o dönemki toplum anlayışını eleştirmektedir. Elizabeth yukarıdaki 
cümlesinde karşılıklı sevgi üzerine kurulmuş bir evliliği, çıkar ilişkisi üzerine 
kurulmuş maddiyat ağırlıklı bir evliliğe tercih ettiğini açıkça belirtmektedir. 
Elizabeth’in bu görüşünü destekleyici durumlardan birisi de onun kuzeni ve babasının 
varisi olan papaz William Collins’in evlilik teklifine verdiği cevapta yer almaktadır. 
Bu durum şöyle gerçekleşir: Mr. Collins bir gün Bennet’lerin evine, onların 
kızlarından birisiyle evlenme kararı almış olarak gelir. Bunda muhakkak onun Mr. 
Bennet’in varisi olması ve Mr. Bennet’in maddi olarak durumunun çok iyi olmaması 
büyük rol oynamaktadır. Ne var ki, olaya müdahil olan anne Mrs. Bennet, evin en 
büyük kızı Jane’in Mr. Bingley ile olası evliliğini hesaba katarak Mr. Collins’e Jane 
yerine diğer kızlarından birisini önerir: 

Planı kızları görünce değişmedi. Miss. Bennet'ın güzel yüzü düşüncelerini teyit etti, 
üstelik en büyük olmasının gerekleri seçimini sağlam temellere oturtuyordu; ilk akşam 
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kesin seçimi Jane'di. Ne var ki ertesi sabah durum değişti; kahvaltıdan önce Mrs. 
Bennet'la on beş dakikalık başbaşa bir görüşme yaptı; konuya kendi evini anlatarak 
başladı, oradan doğal olarak evine Longbourn'da bir hanım bulma umudunu açıklamaya 
yöneldi ve cevap olarak, kibar gülümsemeler ve cesaret verici sözler arasında, Jane 
konusunda uyarı aldı. "Küçük kızları konusunda bir şey söylemek ona düşmezdi –kesin 
bir şey söyleyemezdi –ama bildiği kadarıyla herhangi bir girişim yoktu –en büyük 
kızının ise, belirtmeliydi ki –kendini söylemeye mecbur hissediyordu ki, nişanlanması 
an meselesiydi." (s.84).     

Yukarıdaki alıntıda dikkat çekici bir nokta, Mr. Collins ile Mrs. Bennet’in 
evliliğe yönelik maddi bakış açılarının benzerliğidir. Mr. Collins, Mr. Bennet’in varisi 
olması hesabiyle Bennet ailesinin kızlarından birisini kendisine eş olarak hak 
görmekteyken, Mrs. Bennet, Collins gibi maddi yönden fena sayılmayacak birisini 
geri çevirmek istememektedir: 

Mrs. Bennet gayet tatmin olmuştu; gerekli hazırlıklar, yeni arabalar ve düğün kıyafetleri 
için biraz zaman verse, demek ki üç dört ay içinde kızını Netherfield'e yerleşmiş 
göreceği kesindi; evden bu keyif içinde çıktı. Bir diğer kızının Mr. Collins'le 
evleneceğini de aynı inançla ve aynı değilse de hatırı sayılır keyifle düşündü. Çocukları 
içinde en az Elizabeth'e düşkündü; adam da evlilik de Elizabeth'e göre gayet iyi 
sayılırdı, ama tabii Mr. Bingley ve Netherfield onlardan çok daha değerliydi (s.117).   

Ne var ki, Mrs. Bennet ve Mr. Collins’in yukarıda açık edilen amaç ve 
planlarının aksine, Elizabeth Mr. Collins’in teklifini reddeder: “ "Çok acele 
ediyorsunuz," diye haykırdı Elizabeth. "Cevap vermediğimi unutuyorsunuz. Zaman 
kaybetmeden vereyim. İltifatınız için teşekkürlerimi kabul edin. Teklifinizin 
dürüstlüğünü takdir ediyorum, ama hayır demekten başka yapabileceğim bir şey yok." 
” (s.121). Zaten romanın sonunda Elizabeth, Mr. Darcy’yi gerçekten sevdiğini ve Mr. 
Darcy’nin de onun sevgisinden daha büyük bir aşkla ona tutkulu olduğunu 
anladığında, onun birinci teklifini reddetmiş olmasına rağmen, ikinci evlilik teklifini 
kabul eder. Buradan anlaşılacağı üzere Gurur ve Önyargı romanının kadın 
başkahramanı Elizabeth annesinin zengin bir koca ile evlenmesi yönündeki 
telkinlerine kulak asmayarak kendi isteği ve sevgisi doğrultusunda bir seçim 
yapmıştır. Elizabeth’in Mr. Collins’i reddetmesindeki en büyük sebep, onun evliliğe 
bakış açısının annesininkinden çok farklı olmasıdır. Öyle ki, Mrs. Bennet’e göre en 
büyük kızının zengin bir adamla yapacağı muhtemel bir evlilik, diğer kızlarının da 
önünü açacaktır: 

–Heyecanlı bir konuydu bu ve Mrs. Bennet o beraberliğin avantajlarını sayarken 
yorulmak bilmez görünüyordu. Adamın öyle cazip, öyle zengin, onlardan sadece üç mil 
uzakta yaşayan bir delikanlı olması en önemli sevinç unsurlarıydı; sonra iki kız kardeşin 
Jane'e ne kadar düşkün olduklarını, birleşmeyi onun kadar onların da istediklerini 
görmek büyük rahatlıktı. Dahası, küçük kardeşleri için de gelecek vadeden bir şeydi bu, 
çünkü Jane'in böyle büyük bir evlilik yapması onların da zengin adamlar bulma 
konusunda önlerini açacaktı […].(s.112-113).          
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Görüldüğü üzere Gurur ve Önyargı romanının annesi Mrs. Bennet kızlarının 
geleceğinin, onların zengin ve toplumda saygın bir konuma sahip kişilerle yapacakları 
evlilikten geçtiğine inanmaktadır. Bunun sonucunda kızları için bu yönde planlar 
yapmış ve onları yönlendirmeye çalışmıştır. Ne var ki, yukarıdaki alıntılarda açıkça 
ortaya konan Mrs. Bennet’in kızlarını zengin bir kocayla evlendirme planı ve telkini 
ters teperek Mr. Bingley ile kısa bir süre içinde evlenmesi beklenilen Jane, mutlu sona 
ulaşabilmek için romanın sonuna kadar beklemek zorunda kalmış ve bu süreç içinde 
çok hayal kırıklığı yaşamıştır. Benzer şekilde evin en küçük kızı Lydia annesinin 
tavsiyelerini uymuş görünmekle birlikte, o da küçük yaşta, hiç evlilik niyeti olmayan 
asker Wickham ile kaçar. Ve ancak daha sonra Mr. Darcy’nin yardımı ve büyük 
gayreti sonucu Wickham, Lydia ile evlenmeye mecbur kalır. Ayrıca annenin bu istek 
ve planları özellikle romanın kadın başkahramanı Elizabeth tarafından dikkate 
alınmayarak, annesinin Mr. Collins’le evlenmesi yönündeki baskısını reddederek bir 
ömür boyu mutlu olacağı Mr. Darcy’i tercih edecektir. Böylece Gurur ve Önyargı 
romanında Mrs. Bennet’in kızları üzerinde gösterdiği sosyal etkinin ve uygulamaya 
çalıştığı ebeveynsel baskının bir işe yaramadığı ortaya çıkmış; aksine özellikle kadın 
başkahraman Jane annesine karşı çıkarak tepkisini göstermiştir. 

Yaprak Dökümü Romanında Anne-Kız İlişkisi: 

Yaprak Dökümü romanı da Gurur ve Önyargı romanı gibi esasen bir anneyle 
onun evlilik çağına gelmiş kız evlatlarının sosyal hikâyesini işlemektedir. Buradaki 
anne Hayriye, Gurur ve Önyargı’nın Mrs. Bennet’i gibi kızları için maddi yönden 
zengin damat adayları planlamaktadır. Kuşkusuz Hayriye Hanım’ın amacı da 
kızlarının geleceğini zengin damatlar vasıtasıyla garantiye almaktır. Bunun için 
Yaprak Dökümü romanında da Gurur ve Önyargı romanında olduğu gibi ev 
balolarının düzenlendiği görülmektedir. Çünkü sosyal bir etkinlik olarak balolar hem 
İngiliz kültüründe hem de o dönemki Türk kültüründe önemli bir yere sahiptiler. Bu 
sosyal etkinlikler özellikle evlilik çağına girmiş genç erkek ve kızların birbirleriyle 
tanışmalarında önemli bir vasıta teşkil etmekteydi. Ancak Yaprak Dökümü’nde 
balolara sosyal kaynaşma ortamları olarak bakılmakla birlikte bu tür etkinliklere 
geleneksel Türk aile bakış açısı kaynaklı bir önyargı ve çekince mevcuttur. Bu durum 
aşağıdaki örnekte şöyle görülmektedir: “Leyla ile Necla artık muratlarına ermişlerdi. 
Senelerden beri hasretini çektikleri asri hayata nihayet kavuşmuşlardı. Haftada iki 
gece dostlara danslı çay veriyorlar, en aşağı iki üç gece de başkalarının davetine 
gidiyorlardı”(78). Fakat evin babası Ali Rıza Bey ilk başlarda, Gurur ve Önyargı 
romanındaki baba Mr. Bennet gibi, anne Hayriye Hanımın kızlarına bir an evvel 
zengin bir koca bulma hevesiyle düzenlediği bu partilere karşı çıkmaktadır. Ne var ki, 
evin annesi Hayriye Hanım bu ev partilerini kızlarının geleceği için gerekli olduğunu, 
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biraz da Ali Rıza Bey’in evdeki otoritesini sarsıcı bir tavırla şu şekilde dile 
getirmektedir: 

Hayriye Hanım: “Ali Rıza Bey çıldırıyor musun? Ne yapalım şimdi böyle geçiyor.... 
Kızlara koca bulmak için lazım... Eve kapıltılmış bir kızı bu zamanda kimse arayıp 
sormuyor... Bu yaptıklarımız sırf onlara hayırlı bir kısmet bulmak için... Çocuklarına 
hanlar hamamlar mı yaptın, bırak biçareler de başlarının çaresine baksınlar...” diye 
çıkışıyordu.(79) 

Yukarıda belirtildiği üzere, Hayriye Hanımın kızlarını bu partilere 
göndermesinin yegâne amacı en kısa zamanda kızlarınını zengin damat adayları 
bulmalarıdır. Diğer bir ifadeyle, önceleri sadece anne Hayriye Hanımın daha sonra ise 
içine düşülen ekonomik buhranın etkisiyle baba Ali Rıza Bey’in de düşüncesi, 
kızlarının maddi yönden varlıklı kişilerle evlenmelerini sağlayarak hem kızlarının hem 
de kendi geleceklerini teminat altına alma istediğidir. Bu durumu aşağıdaki alıntılarda 
görmek mümkündür: 

Leyla ile Necla’yı ne pahasına olursa olsun evlendirmek Ali Rıza Bey için artık sabit bir 
fikir olmuştu. Şimdi bu acıyı ve utancı eskisi kadar duymuyor, kızlarının bu sayede 
belki iyi birer koca avlayacaklarını ümit ederek, bütün yolsuzluklara göz yumuyordu 
(93). 

Şevket hapse girince evdeki altı kişinin geçinmesi Ali Rıza Bey’in otuz üç buçuk 
liradan ibaret olan tekaüt aylığına kalmıştı. Kızlardan hiç olmazsa birine nasıl olursa 
olsun bir koca bulmak için yalvarıyordu (116). 

Ali Rıza Bey’in bir tek ümidi kalmıştı. Vakit geçirmeden Leyla ile Necla’ya hayırlı 
birer kısmet bulup başından atmak (88). 

Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı üzere Yaprak Dökümü romanındaki 
ebeveynler ve özellikle de anne Hayriye Hanım, Gurur ve Önyargı’daki anne Bayan 
Bennet gibi, sadece ekonomik nedenlerle hareket ederek kızlarının sosyal yaşantısına 
müdahale etmektedir. Ne var ki, bu durum annenin kızları için umduğu güzel ve refah 
bir yaşamın aksine hiç de olumlu sonuçlar doğurmamıştır. Bu baskının sonucunda, 
büyük kız İsmet hiç görmediği çocuklu dul bir adama kaçmış, ortanca kız Leyla ise 
zengin bir iş adamının metresi olmuş ve küçük kız Necla da Suriyeli bir Arap şeyhinin 
haremine cariye olmak durumunda kalmıştır. Böylece Yaprak Dökümü romanda 
annenin kızları üzerindeki evlilik baskısı ters tepmiş ve onların umulanın aksine yanlış 
yollara sapmalarına sebep olmuştur. 

SONUÇ 

Sonuç olarak; birisi İngiliz Edebiyatı’nın önde gelen ilk kadın yazarlarından 
Jane Austen’a ait Gurur ve Önyargı, diğeri de Türk Edebiyatı’nın saygın isimlerinden 
Reşat Nuri Güntekin’nin Yaprak Dökümü romanı, her ne kadar iki farklı zaman 
diliminde, iki farklı toplum düzeninde ve iki ayrı dilde yazılsalar da ortak bir 
çerçevede birleşmektedirler. Her iki romanda evlilik çağına gelmiş genç kızlar ve 
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onları maddi yönden zengin erkeklerle evlendirmek isteyen annelerinin hikâyesi ana 
konu olarak işlenmektedir. Bu romanlarda ortak bir yaklaşım olarak anneler kızları 
için iyi, rahat, huzurlu ve mutlu bir geleceğin zengin ve saygın kocalardan geçtiğine 
inanmaktadırlar. Bu sebeple her iki romanda da anneler kızlarına sosyal ve ebeveynsel 
etkide bulunarak onları bahsedilen özelliklere sahip kocalar bulmayı teşvik 
etmişlerdir. Her iki romanda babalar; Gurur ve Önyargı’da baba sessiz kalarak, 
Yaprak Dökümü’nde ise direk müdahil olarak, annelerin bu planlarına bir şekilde dâhil 
olmuşlardır. Annelerin kızlarına yönelik zengin koca bulma ve böylelikle geleceklerini 
garantiye alma isteği aynı zamanda bu çalışmanın kuramsal bölümünde tartışılan Batı 
kültüründeki mevcut anne-kız ilişkisine de örnek teşkil etmektedir. Bu kültür ataerkil 
düzene sahiptir ve kız evlatları tıpkı anneleri gibi erkek egemenliğine mahkûm olmayı 
zorlamaktadır. Ancak, Gurur ve Önyargı romanında Jane, annesinin onu zengin ve 
babasının varisi olması hasebiyle Mr. Collins ile evlenmesi yönündeki baskısını 
dikkate alamayarak, sonradan sevdiği ve kendi istediği Mr. Darcy’le evlenecektir. 
Diğer taraftan, Yaprak Dökümü romanında ise, anne Hayriye Hanım dolaylı olarak 
kızlarının ev partilerine katılmalarını teşvik ederek ve baba Ali Rıza Bey üzerinde 
ailevi baskı oluşturarak,  kızları Leyla ve Necla’ya iyi bir gelecek için sürekli zengin 
kocalar bulma telkininde bulunmuştur. Fakat Hayriye Hanım’ın kızları üzerindeki bu 
sosyolojik ve psikolojik baskısı iyi neticeler vermemiştir. Daha önce belirtildiği üzere, 
büyük kız İsmet hiç görmediği çocuklu dul bir adama kaçmış, ortanca kız Leyla ise 
zengin bir iş adamının metresi olmuş ve küçük kız Necla da Suriyeli bir Arap şeyhinin 
haremine cariye olmak durumunda kalmıştır. Böylelikle hem Gurur ve Önyargı hem 
de Yaprak Dökümü romanlarındaki annelerin kızlarına evlilik konusunda yaptıkları 
baskı benzer olmakla birlikte, bunun kızları üzerindeki etkileri farklı görülmektedir. 
Gurur ve Önyargı romanında kızlar, özellikle Jane, annenin bu telkinlerine kulak 
asmayarak kendi yollarını çizerken, Yaprak Dökümü’ndeki kızlar annenin etkisi 
neticesinde yanlış yollara girmiş ve sonuç olarak annelerinin de içinde bulunduğu 
erkek egemen düzenin bir parçası olmaktan kurtulamamışlardır.        
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ÖZET 

Ankara’nın modern bir şehir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak inşa edilme süreci ile 
yeni düzenin kimlik inşası arasında bir paralellik vardır. Maksatlı olarak unutulmuş bir tarihin 
doğurduğu kökensizlik hissi, üstesinden gelinemeyip çoğunlukla bastırılmaya çalışılan bir 
kayıp hissine, ardından da aşılamaz bir melankoliye dönüşmüştür. Yakup Kadri 
Karosmanoğlu’nun Ankara adlı romanının incelendiği bu çalışmada, şehrin yeni kurulan 
rejimin başkenti seçilmesinin arkasındaki “sıfırdan başlama” fikrine odaklanılmıştır. Bu fikri 
tetikleyen “halka yönelme” eğiliminde, yerel kültürün nasıl sıfırlandığına dikkat çekilmiştir. 
Ancak bu fikrin sadece politik ve ideolojik alanla sınırlı kalmayıp mahrem alanda da kendisini 
yineleyen etkisi, romanın başkahramanı Selma Hanım özelinde incelenmektedir. Böylelikle 
Ankara’nın değişen sosyokültürel yapısına özel hayatıyla eşlik eden Selma Hanım’ın “yeni bir 
sayfa açma” duygusunu özel alana taşıması üzerinden, politika ile mahremiyet arasındaki 
ilişkiye işaret edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ankara, Şehirleşme, Politika, Mahremiyet, Gecikmişlik. 

TO START FROM SCRATCH: ANKARA AS A CLEAN SLATE 
ABSTRACT 

During the early years of Republican period, an analogy between the construction of a new 
identity and the construction of Ankara as the new capital is observable. The intentional loss of 
the past was led to a deprivation, which later transformed into an unalterable melancholy. In 
this study focuses on Ankara by Yakup Kadri Karaosmanoglu, the idea of “initialization” in 
terms of construction of the city as the new capital is discussed. It is argued that the tendency 
to aim the local culture rather ended up as its annihilation. By examining the private life of the 
protagonist Selma, the idea of initialization is also tracked on the individual basis. Thus, the 
connection between public/political and private/personal is analyzed via literature. 

Keywords:Ankara, Initialization, Politics, Privacy, Belatedness. 

GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren geçmişle kurduğu ilişki son 
derece politiktir. Bu durum, bilinçdışı mekanizmalarda kendini tekrar eder. Geçmiş ile 
kurulan ilişkiyi kültürel ve sanatsal alanda takip etmek ise oldukça ilgi çekicidir. 
Maksatlı olarak unutulmuş bir tarihin doğurduğu kökensizlik, üstesinden gelinemeyip 
çoğunlukla bastırılmaya çalışılan bir kayıp hissini doğurur. Kayıp aşılamadığında, 
yaşanan güne musallat olan bir melankoliye dönüşür.  Geçmiş kaybedilince yaşanan 
an ile kurulan ilişki daima bir “zuhûr” algısına dayanır. Olan her şey o anda ortaya 
çıkar ve kendisine mazide tutunacak bir nokta bulamaz (Güçbilmez 2006: 16). 
Bununla beraber kendisinden önce modernleşen toplumlar karşısındaki gecikmişlik 
hissi de bir türlü aşılamaz. Koçak’ın iddiasına göre bu “tarihsel gecikmiştik” duygusu 
“sadece Türkiye’ye özgü değildir, modernliğin sahnesine İngiltere ve Fransa’ya oranla 

997 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

geç çıkan bütün toplumlarda derece derece hissedilmiştir” (2001: 371). Gecikmişlik 
hissinin temelinde ise, Nilüfer Göle’nin iddiasına göre “içinde bulunduğu zamana 
yabancılaştırılmış olma” duygusu, “içselleştirilen bir geri kalmışlık” hissi yatar 
(aktaran Ahıska 2003: 354). Böylelikle özne, etkisi altında kaldığı bütün bu 
baskılardan bir çırpıda sıyrılmak adına problemlerle karşılaştığında bir “sıfırdan 
başlama” yöntemi üretir.  

Yakup Kadri Karosmanoğlu’nun Ankara adlı romanının incelendiği bu 
çalışmada, şehrin yeni kurulan rejimin başkenti seçilmesinin arkasındaki “sıfırdan 
başlama” fikrine odaklanılacaktır. Öncelikle mazi ile kurulan ilişki incelenerek, 
bilinçli olarak unutulan bir geçmişin sebep olduğu kayıp hissine değinilecektir. 
Ardından kaybın yerini doldurmak için halk kültürüne yönelirken ortaya çıkan 
psikolojik gerilimler ele alınacaktır. Bu sorunlara cevap olarak üretilen “sıfırdan 
başlama” düşüncesiyle halk kültürünün nasıl değersizleştirildiğine dikkat çekilecektir. 
Böylelikle cumhuriyetin ilk yıllarında Türk aydınının ürettiği “yeni bir sayfa açma” 
yönteminin kökleri, içine düştüğü kaynaksızlık sorununda aranacaktır. 

KAYBIN GERİ DÖNÜŞÜ 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınan Ankara adlı roman, üç 
temel bölümden oluşur. Millî Mücadele döneminden başlayan roman Cumhuriyet’in 
kuruluşu ile sonrasında geçen yirmi yılı aşkın bir süreyi konu edinir. Romanın 
başkahramanı Selma Hanım’ın Ankara’ya gelişinden sonra şahit olduğu siyasî 
değişiklikler, özel hayatına paralel olarak aktarılır. Romanda Ankara’nın geçirdiği 
sürecin, özellikle bir İstanbul hanımefendisi olan Selma’nın gözünden anlatılması bu 
bakımdan önemlidir. Romanın ilk bölümünde Selma, İstanbul geçmişini Ankara’ya 
taşır. Hâl ve hareketlerine olduğu kadar İstanbul’dan getirdiği eşyalara da sinmiş olan 
mazi, roman boyunca kendini hatırlatmaya ve Ankara’daki güne gölgesini düşürmeye 
devam eder. Diğer yandan Selma, içinde bulduğu çeşitli kültürlerle sürekli çatışma 
hâlindedir. Romanın birinci bölümünde yerli halk ile verdiği mücadele, ikinci 
bölümde yanlış Batılılaşmış seçkinlere yönelir. Onun Ankara şehri ve insanıyla 
mücadelesinin sona ermesi ancak romanın son bölümünde mümkün olur; fakat bu 
bölüm romanın yazıldığı tarihten yaklaşık on yıl sonrasını konu almasıyla bir 
ütopyadır. Yani bir başka deyişle Selma’nın ideal düzene kavuşması gerçekte karşılığı 
olmayan bir hayal ürünü olmaktan ibaret kalır. 

Zaman, geçip gitmeye ve kaybedilmeye mahkûmdur. Mazinin hüviyetini ise 
yaşanılan andan geriye bakıldığında kendisiyle kurulan ilişki belirler. Modernleşme 
sürecinde kendisine Batı’yı model alan devlet, geçmişini hatırlanmamak üzere silmiş, 
ancak yaşanan kopuş bir kayıp hissiyatıyla gölgelenmiştir. Umut Tümay Arslan, 
Türklük ve melankoliye dair çalışmasında kaybedilenin Şark’ın bir melankoliye 
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dönüşmesi üzerinde durur (2010: 142). Problem bir kayıp yaşamanın ötesinde, 
yaşanan kaybın benliğin temelini oluşturacak kadar önemli bir parçası olmasıdır. Bu 
yüzden kaybın yerine bıraktığı melankoli de benliğin temel parçalarından biri hâline 
gelir. Yine de Gürbilek’in dikkat çektiği üzere, bastırılmış olan hiçbir zaman kendisi 
olarak geri dönmez. Geçmişte olan her ne ise güne gölgesini düşürüp ve nesneler 
vasıtasıyla kendisine anın içinde yer bulurken aslında yeniden üretilmektedir 
(Gürbilek 2001: 11).  

Romanın birinci bölümünde bir İstanbul hanımefendisi olan Selma’nın yeni 
taşındığı Ankara’daki Taceddin mahallesine adapte olmakta yaşadığı zorlukları 
görürüz. Yeni ev, Selma’nın İstanbul’dan getirdiği eşyalarla donatılır. İstanbul’dan 
getirdiği nesnelerin Selma üzerindeki etkisi büyüktür. Ankara’da sadece evinin içinde 
oluşturduğu bu dekorda mutlu olan kadın için “Bu eşyanın her parçasında munis bir 
koku, bir samimi duruş” vardır ve ona İstanbul’u hatırlattığı için samimi gelmektedir 
(Karaosmanoğlu 2014: 33). Kaybedilen İstanbul’un ve mazinin yerini, oradan getirilen 
eşyalar doldurmuştur. Bu küçük evin dekorasyonunda kullanılan eşyalara sahip olma, 
Selma için “kaybedilmiş” İstanbul’a yeniden, temsiller vasıtasıyla sahip olma hissini 
mümkün kılar. Mari Ruti’ye göre kaybedilen şeylerin yerini nesnelerle doldurma, 
bunlara bağlanarak melankoliyi yaşama eğilimi narsistik arzu olarak tanımlanabilir 
(aktaran Arslan 2010: 221). Aslında bu nesnelerin birer “narsistik obje” olarak 
Selma’nın İstanbullu kimliğinin bir projeksiyonu olduğunu iddia etmek mümkündür. 

Cumhuriyet rejiminin üzerine kurulmuş olduğu “sıfırdan başlama” düşüncesini 
anlamak için, mazi ile kurulan ilişkiye bakmakta fayda vardır. Osmanlı Devleti’nin 
başkenti olan İstanbul’da yüzyıllar içinde oluşmuş imparatorluk kültürünün bir çırpıda 
silinemeyeceği aşikârdır. Bu bakımdan yeni kurulan düzenin başkenti olarak 
Ankara’nın seçilmesi önemlidir. Hâlbuki hedef olarak belirlenen Ankara’ya 
bakıldığında burada da yerleşik bir kültürün varlığı inkâr edilemez. Bu durumda 
sıfırdan başlamak için bölgenin mevcut kültürünün değersizleştirilmesi, silinmesi ve 
bir bakıma “sıfırlanması” gerekecektir. Ancak İstanbul’da terk edilerek unutulmaya 
çalışılan mazi de yeni kurulacak olan başkentin üzerine gölgesini düşürmeye devam 
edecektir. Böylelikle Ankara’daki modernleşme deneyiminin belirleyici unsuru daima 
İstanbul ile yapılan kıyaslar olacaktır. 

Selma, romanın bir bölümünde duygularını şu cümleyle ifade eder: “İşte ben de 
kaç aydır buradayım, bir türlü bu nostaljiden sıyrılamıyorum. Her an İstanbul, her an 
İstanbul… ve Ankara’nın her noktasında bu mukayese merakı… tuhaf bir his…” 
(Karaosmanoğlu 2014: 78) (vurgu orijinalde). Görüldüğü gibi her ne kadar geride 
bırakılmaya çalışılırsa çalışılsın, İstanbul bir şekilde romanda sık sık kendini 
hatırlatacak ve Ankara ile kıyasıya bir mücadeleye sokulacaktır. 
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HALKA GİDERKEN MEDENİYET GÖTÜRMEK 

Cumhuriyetin ilk yıllarının kültür politikalarını belirleyen temel fikir 
Anadolu’ya ve daha özelde “halk” kültürüne yönelme düşüncesidir. Ne var ki kültürün 
asıl kaynağı olarak görülen halk, aynı zamanda “giderilmez bir ilkellik ve çocuksuluk 
haline mahkûm edilir” (Koçak 2001: 378). Böylelikle, Orhan Koçak’a göre Ziya 
Gökalp’in başlattığı geleneğe göre keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi görülen halk 
kültürü, aslında bir tür edilgenlik sınırları içine hapsedilir; yani kendisini keşfedecek 
bir üst güce muhtaç hâle getirilir.  

Bu noktadan bakıldığında her şeye sıfırdan başlayacak yeni devletin odağı 
olarak Anadolu’nun seçilmesi de manidardır. Anadolu’nun bir “sıfır noktası” olarak 
kabul edilmesi, aslında burada keşfedilmeyi bekleyen kültürün de sıfırlanması 
anlamına gelir. Aynı şekilde “saf” kültürün temsili olarak görülen halk, bir özü temsil 
ettiği iddiasıyla “saf” olmakla beraber; kelimenin diğer anlamıyla zihinsel olarak 
“saflaştırılmış”, düşünme yeteneği elinden alınmış ve çocuksulaştırılmıştır. Sonuç 
olarak aydınların halka karşı tutumlarında bir takım psikolojik açmazlar ortaya çıkar. 
Nitekim bu psikolojinin en belirgin temsilcilerinden biri olan Yakup Kadri de, “Türk 
Halk Edebiyatı” başlıklı yazısında, halk edebiyatını “kalbimize hâsıl olan sabavet 
[çocuksuluk]” hislerini uyandırması yönüyle över ve “Evvela kafaya, sonra kalbe hitap 
etmez, doğrudan gönüle söyler” diyerek bir bakıma zihnin devre dışı bırakıldığı bir 
edebiyat önerir (aktaran Koçak 2001: 393). 

Ankara adlı romanda Selma Hanım’ın da yerli halk ile kurduğu ilişki 
hiyerarşiktir. Taceddin mahallesindeki ev sahipleri Ömer Bey ve eşleri, roman 
anlatıcısı tarafından insan dışı özelliklerle betimlenir108. Kadınlardan Halime, “iri bir 
diken demetini andıran eller”e sahiptir. Ömer Efendi’nin kız kardeşi “korkunç 
denilecek derecede çirkin”, “tüyleri yolunmuş bir puhukuşunu andıran”, “vahşi ve 
bakımsız saçları bir kısrak yelesini andıran” bir kızdır. İsmi zikredilmeyen büyük 
gelinin vücudunun “üst üste konulmuş bohçalardan farkı yok”tur ve “insana biraz 
fettanlık ve şirretlik hissi” vermektedir. Selma Hanım’a sevimli gelen tek kadın 
Halime olmakla beraber, o da “yüzünde henüz büluğa ermemiş bir şımarık çocuk 
ifadesi” taşımasıyla çocuklaştırılır (Karaosmanoğlu 2014: 26).  

Romandaki diğer aydınların da yerli halk ile kurduğu münasebette hiyerarşi, 
göz ardı edilemeyecek kadar belirgindir. Bu durum, Ankara Palas’taki Noel balosunda 
bir anonim seçkinin dilinden şöyle ifade edilir: “Azizim, demokrasilerin kanuniyetine 
göre hep aşağıdan yukarı doğru çıkış vardır. Bunun tersi ancak bir katastrofu ifade 
eder. ‘Halka doğru’ lafının hakiki manası halkı kendine doğru çekmek demektir” 

108 Taşraya yaklaşımda benzer bir tutum da Peyami Safa’ya aittir. Nergis Ertürk, Matmazel Noralya’nın Koltuğu adlı 
eseri incelerken Safa’nın Anadolu şivesi ile konuşan diğer roman kişilerini ilkelleştirerek nasıl “dehümanize” ettiğini, 
dil ile kurulan hiyerarşi üzerinden inceler (2011: 144). 
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(Karaosmanoğlu 2014: 114) (vurgu orijinalde). Romanın bir başka bölümünde Selma 
Hanım da benzer tavrını eşine şu cümleyle belli eder: “Ben onlara benzeyeceğime 
onlar bana benzemeye çalışsın. Biz, buraya medeniyet getiriyoruz” (Karaosmanoğlu 
2014: 31). 

“MÜFRİT FERDİYETÇİLİK”TEN “MİLLÎ OLUŞ”A 

Ahu Sumbas, Ankara Palas’ın modern bir kimlik inşasında üstlendiği rolü 
incelediği makalesinde otelin bu yıllarda simgesel ve öğretici bir rol üstlendiğini iddia 
eder: “Nasıl giyinip, nasıl dans edileceği, kadınlara nasıl davranılacağı, nasıl yemek 
yeneceği dahi bu eğlence ve toplantılarda öğrenilmekte, öğretilmekte ve Doğulu 
Ankara’nın Batılı yüzü Batı’ya bu salonlarda tanıtılmaktadır”, çünkü burası aynı 
zamanda yabancı devlet adamlarının da ağırlandığı bir mekândır (2013: 191). 
Romanın ikinci bölümünde önemli bir hâdise hâline gelen Noel balosu, köylüler ile 
seçkinler arasında bir sınır çizen Ankara Palas adlı otelde gerçekleşecektir. Artık 
Cumhuriyet kurulmuş ve Ankara başkent olarak hızlı bir inşa sürecine girmiştir. Selma 
Hanım da eşi Nazif Bey’den ayrılarak Milli Mücadelecilerden Hakkı Bey ile evlenmiş 
ve birinci bölümde halkla olan mücadelesine, bu sefer seçkinler de eklenmiştir. Bu 
hızlı modernleşme deneyimi karşısında seçkinler de en az köylüler kadar şaşkındır. 
Onların problemi ise Selma’ya göre modernleşmenin “asıl” anlamından habersiz, 
Avrupa modasına kapılmış sürüklenmeleridir. Selma Hanım’ın yeni eşi Hakkı Bey de 
artık milli mücadele ruhundan uzaklaşmış ve son derece Avrupaî bir kimliğe 
bürünmüştür. Onun hareketleri Selma Hanım’a “pek bayat alafranga tavırlar” olarak 
görünmektedir. Rahatsızlığın sebebi basitçe Avrupa’nın model alınması değildir. 
Sebep, Selma’nın “asıl Avrupalı erkeklerin hâl ve tavırlarını gördükten sonra” aradaki 
farkı hissetmesidir (Karaosmanoğlu 2014: 117). Selma bu bölümde asıl Avrupalının 
nasıl bir şey olduğuna dair bir iddiada bulunmakla kalmaz, kendi kültürünün 
temsillerini de bu model ile kıyaslayarak yetersiz bulur. 

Üçüncü bölümde kurulacak olan ütopyanın fikrî temelleri, romanın ikinci 
bölümünde Selma ile genç muharrir Neşet Sabit’in pek çok farklı ortamda yaptıkları 
tartışmalarda oluşturulur. İdeal roman kişisi Neşet Sabit’e göre ise Selma Hanım ve 
onun gibi yaşayanlar problemlidir, sebep ise “cemiyet harici ve cemiyete rağmen 
yaşayan müfrit ferdiyetçi”ler olmalarıdır (Karaosmanoğlu 2014: 124). Aynı problem 
Yenişehir’in mimarisine de yansımıştır, buradaki evlerin her biri “sanki bir benlik ve 
benlikçilik kalesi gibi” görünmektedir ve burada bir cemaat hayatı teessüs edilemediği 
gibi, “her aile kendi fildişi kulesi içine çekilmiştir” (Karaosmanoğlu 2014: 149). Neşet 
Sabit’in yönlendirmesiyle varlığını sorgulamaya başlayan Selma Hanım, artık “millî 
oluş içinde ne gibi müsbet bir rolü” olduğu sorusuna cevap arar (Karaosmanoğlu 
2014: 150). Ankara adlı romanın birinci bölümünde yerli halk ile, ikinci bölümünde 
doğru modernleşememiş seçkinler ile yaşanan problemlere üçüncü bölümde bir cevap 
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kurgulanır. Ya da durumu tersten okuyarak diyebiliriz ki; üçüncü bölümde kurulacak 
ideal Ankara için, birinci ve ikinci bölümde mevcut kültür değersizleştirilmiş, içi 
boşaltılmış ve şehir beyaz bir sayfa hâline getirilmiştir. 

Ütopik olarak kurgulanmış üçüncü bölümde, yani cumhuriyetin kuruluşundan 
yirmi yıl sonra, her nasılsa artık her şey millî ve bütüncül olabilmiştir. Sadece 
şehirleşme bakımından değil; tarih bilinci, sanat, ekonomi, eğlence hayatı gibi pek çok 
yönden arzu edilen standartlara hemen hemen ulaşılmıştır. Hepsinin ortak özelliği ise 
üzerinde devlet tarafından kurulan “daimi bir murakabe [denetim] tesis edildiği” 
noktasıdır (Karaosmanoğlu 2014: 186). Bununla beraber sanayileşme de son derece 
hız kazanmışken, “Avrupa proleteryasının sefalet ve felaketinden Türkiye’de eser 
görülmemekte”dir çünkü Türkiye’de işçiler birer devlet memuru olup, yüreklerinde 
bunun “haysiyetini ve mesuliyetini” taşımaktadırlar (Karaosmanoğlu 2014: 183). 
Böylelikle Yakup Kadri’nin sanayileşmenin doğuracağı problemlere kolay yoldan 
getirdiği duygusal çözüm, gerçek anlamda ekonomik ve sınıfsal problemleri askıya 
almanın ötesine geçemez. Bu yaklaşım, Namık Kemal109 ile başlayan ve Gökalp ile 
sürdürülen Batı’nın sadece medeniyetinin alınıp örfünün terk edilmesi düşüncesine 
dayanmaktadır. 

İkinci bölümün temel problemi olan ferdiyetçilik sorununa da bu bölümde 
çözüm üretilmiştir. Buna göre ancak milletin içinde kaybolan, bireyliğini aşıp 
toplumun bir parçası olarak hareket eden kişiler toplumda kendine yer bulur. Aksi bir 
tutum sergileyenler “gayrımillî cereyanlar”a kapılmış kabul edilir ve bu “bencil 
menfaatçileri halk dört yıllık yoldan tanı[r] ve yüzlerine tükürmekten kendini güç 
zapted[er].” (Karaosmanoğlu 2014: 181). 

Milletin içinde kaybolma, ancak bireyliğini aşarak toplumun bir parçası oldukça 
hareket edebilme yaklaşımını Nurdan Gürbilek, kamunun özel hayatı kendi içinde 
eritmesi ve bu iki alanın birbirini doğrudan etkilemesi şeklinde değerlendirir. 
Gürbilek’e göre kurulan bu memur ütopyasında “Öznelliği anlatan dil ne kadar kuru 
ve yavansa, kamuyu anlatan dil o kadar şahsi, taşkın ve samimidir” (2001: 63). Millî 
irade içerisinde eriyip gitmek, benliğini onda kaybetmek bilincinin Selma’da yerleşik 
hâle gelmesinin arkasında devletin resmî ideolojisi var gibi görünür. Hâlbuki romanın 
satırları arasına gizlenmiş bir başka problemden doğmuş olabileceği ihtimali dikkate 
değerdir. Belki de günden güne yaşlanmakta olan ve bunun bilincine varan Selma, 
aslında bu problemle yüzleşemediğinden, onu ertelemek için “millî irade”nin arkasına 

109 Namık Kemal, “Şimdi biz medeniyeti arzu edersek bu kabilden olan bayındırlık hakikatlerini nerede bulsak iktibas 
ederiz. Medenileşmek için Çinlilerden sülük kebabı yemeyi almaya muhtaç olmadığımız gibi Avrupalıların dansına, 
nikâhlanma usullerini taklit etmeye de hiç mecbur değiliz” (aktaran Koçak 2001: 379) diyerek, bahsettiği “bayındırlık 
hakikati” ile zaten hiç ilgisi olmayan adetleri yan yana koyarak bir zihin oyunu yapmaktadır. Yakup Kadri’nin izlediği 
çizgi de buna benzer bir çizgidir; o da sanayileşmenin doğuracağı ekonomik/sınıfsal problemlere duygusal yaklaşarak 
geçerli bir çözüm üretmeyi erteler. 
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gizlenmektedir. Ne zaman yaşlılık belirtileri onu yoklasa, kendisini yeni kurulan 
“genç” Cumhuriyetin içinde eriterek bir bakıma gençleşmeye çalışmaktadır. Nitekim 
romanda “bütün kadınların alınyazısı olan felâket” (Karaosmanoğlu 2014: 208) 
ifadesiyle ele alınan yaşlılık, ne zaman Selma’yı etkisi altına alacak olsa hemen 
ardından esen genç bir rüzgâr onu topluma karıştırmakta, geçici bir süreliğine 
problemi ertelemektedir: “Selma Hanım, yaşı ilerledikçe kendini her gün biraz daha 
gençleşir hissediyordu. Çünkü hep gençler arasında gençlik için ve yeni millî 
hamlenin yarattığı taze hava içinde yaşıyordu” (Karaosmanoğlu 2014: 173).  

Böylelikle aslında devletin modernleşme karşısında “gecikmişlik” hissinin bir 
minyatürünü, Selma Hanım da kendi özel hayatında yaşamaktadır diyebiliriz. Çünkü 
romanın son bölümünde modernleşme istenilen şekilde gerçekleşse bile, bu sefer 
Selma Hanım modernleşme için geç kalmıştır. Böylelikle üçüncü bölümde yeniden, bu 
kez kendinden çok daha genç bir adamla evlenerek, “yegâne kurtuluş çaresini, ona, 
kendini kurban vermekte bulmuş”tur (Karaosmanoğlu 2014: 188). 

Romanın sonunda yaşlanmayla başa çıkamayan Selma Hanım, “artık zaman 
mefhumunu kaybetmiş” olarak millî benlikte erimeye çalışırken, ilginç bir biçimde eşi 
Neşet Sabit’te de ilk yaşlanma belirtilerini görünce iç huzuruna kavuşur. Bu huzur 
duygusu da son derece dikkat çekicidir, çünkü artık Neşet Sabit kimliğinde temsil 
edilen gençliğin peşinde koşmak zorunda kalmayacaktır. Cumhuriyetin yirminci yıl 
kutlamalarında yorgun düşerek kafileden ayrılan bu iki insanın, millî irade içerisinde 
bu kadar erimişken tam da romanın sonunda kafileden ayrılarak tekrar kendi 
bireyselliklerine dönmeleri, bu anlamda dikkat çekicidir. 

SONUÇ 

Modernitenin çizdiği zaman doğrusu üzerinde bir türlü konumlanamayan 
öznenin, kimlik inşası sürecinde çeşitli gerilimlerin etkisi altında kaldığını görüyoruz. 
Avrupa karşısında geliştirilen gecikmişlik duygusu, özneyi içinde bulunduğu zamana 
yabancılaştırıp bir an önce ondan kurtulması gerektiği hissini uyandırıyor. Gecikmenin 
aşılması için zaman çizgisi üzerinde dramatik bir “atlama” ihtiyacı, bireyi geçmişin 
izlerini bir çırpıda silmeye ve “sıfırlamaya” yönlendiriyor. Ancak mazi bir şekilde 
yaşanılan güne gölgesini düşürmeye devam ediyor. Kimi zaman eşyalara tutunmuş 
anılar olarak, kimi zaman da melankoliye dönüşmüş bir kayıp olarak şimdiki zamana 
musallat olmaya devam ediyor.  

Ankara adlı romanın her bir bölümünde, içinde bulunduğu şartlarla bir türlü 
barışamayan Selma Hanım için de arzu edilen hep sahip olanın dışında bir yerlerde 
konumlanıyor. Birinci bölümde Nazif Bey ile evliyken Hakkı Bey’e, ikinci bölümde 
Hakkı Bey ile evliyken Neşet Sabit’e ilgi duyuyor. Asıl kaybın benlikte açtığı boşluk 
bir türlü doldurulamadığından, arzulanan elde edildiğinde bile hemen etkisini yitiriyor 
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ve tutunacak yeni bir arzu nesnesi arıyor. Öyle ki, son bölümde Neşet Sabit ile 
evlendikten ve ideal toplum yapısına ulaştıktan sonra bile bir “sahip olamama” hissi 
Selma’nın yakasını bırakmıyor. Tam da bu noktada yeni arzu nesnesinin “gençlik” 
olması, elden kaçıp giden maziye dair bir ipucu sunuyor.  

Selma Hanım’ın özel hayatında yaşadığı bütün bu gerilimler, aslında bilinçli 
olarak mazisini kaybeden Türk aydınının bir temsili gibidir. Kurulan yeni düzende 
kaybın yerini doldurması beklenen halk kültürü ise ilginç bir şekilde küçümesenerek 
sıfırlanmıştır. Böylelikle benlik, kendisine tutunacak hiçbir nokta bulamadığından 
giderilemez bir melankoli ile gölgelenmiştir. Ne zaman bir problemle karşılaşsa, sorun 
ile yüzleşmek yerine her şeyi sıfırlayıp yeni bir sayfa açma yöntemi üreten politik 
yaklaşım, bireylerin özel hayatlarına da yansımıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 
“Ankara” adlı romanı bu gerilimleri açıkça takip edebileceğimiz bir eser olması 
bakımından oldukça kıymetlidir. 
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ÖZET 

Şilili şair Pablo Neruda, 1934 yılında Şili’nin İspanyol konsolosu olarak görevlendirilmesiyle 
birlikte İspanyol 27 Kuşağı yazarlarını yakından tanıma fırsatı bularak edebi bir etkileşim 
sağlamıştır. RafaelAlberti, LuisCernuda, VicenteAleixandre, Manuel Altolaguirre ve 
MiguelHernández gibi dönemin öne çıkan İspanyol şairleriyle kahvelerde veya dost evlerinde 
sık sık buluşmalar gerçekleştiren şairin üzerinde en fazla etki yaratan ve ölümüyle şiirinin 
değişmesine sebep olan yazar ise yine aynı şair ve yazar grubundan olan Federico 
GarcíaLorca’dır. García Lorca ile ilk olarak 1933 yılında Buenos Aires’te tanışan Pablo 
Neruda bu dostluğu İspanya’da devam ettirmiştir. GarcíaLorca’nın İspanya iç savaşında 
kurşuna dizilerek öldürülmesi Neruda’nın edebi dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. 
Lorca’nın ölümünden önce doğa öğelerine, dünya güzelliklerine ağırlık veren Neruda’nın 
şiirleri artık yaşanan bu savaş vahşeti karşısında bir silaha dönüşmüştür. Şiirlerinde artık 
savaşın açtığı yaralara ağırlık veren Neruda bir de García Lorca için bir od yazmıştır. Anılarını 
yazdığı kitabında da sıkça bahsettiği dostunu, İspanya’nın kendisiyle özdeşleştirmiştir. Bu 
çalışmada Pablo Neruda’nın 27 Kuşağı İspanyol yazarlarından FedericoGarcía Lorca ile olan 
ilişkisi ve GarcíaLorca’nın ölümünden sonra Neruda’nın şiirinde yarattığı değişim üzerinde 
durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Federico García Lorca, Pablo Neruda, İspanya İç Savaşı, şiir, etkileşim. 

THE EFFECT OF FEDERICO GARCÍA LORCA ON THE WORKS OF 
PABLO NERUDA 

ABSTRACT 

After the Chilean poet Pablo Neruda was appointed as the consul of Chile in 1934 in Spain, he 
had the opportunity to know throughly the Spanish writers of the Generation of 27 and as a 
result of this had an interaction in a literary sense. The poet often met with the prominent 
Spanish poets such as Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre 
and Miguel Hernández in cafes 

or in the houses. The one who had the most influence on him was Federico García Lorca from 
the same group for his death transformed Neruda’s poetry. Neruda met García Lorca for the 
first time in Buenos Aires in 1933 and continued this friendship in Spain. The execution of 
García Lorca by firing squad during the Spanish civil war created a considerable impact in 
Neruda’s literary world. Themes like the nature, beauties of the world in Neruda’s poetry 
before the death of García Lorca now turned into a weapon in the face of this violence of war. 
Now focusing on the damages of war in his poetry, Pablo Neruda also wrote an ode for García 
Lorca. He mentioned frequently about his close friend in the book of his memories and 
identified him with Spain. This study focuses on the relationship of Pablo Neruda with 
Federico García Lorca, one of the most prominent Spanish members of the Generation of 27 
and the transformation in Neruda’s poetry after the death of García Lorca. 

Keywords: Federico García Lorca, Pablo Neruda, Spanish Civil War, Poetry, Interaction. 
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Şili’de demiryolu işçisi bir babanın ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak 
1904 yılında dünyaya gelen Pablo Neruda, XX. yüzyılın en büyük şairlerinden 
biridir.Çok küçük yaşta annesini kaybetmiş henüz sadece iki yaşındayken babasının işi 
nedeniyle doğduğu topraklardan alınıp Temuco’ya götürülmüştür. Babasının ikinci 
evliliğiyle birlikte hayatına giren üvey annesi ile çocukluğu şekillenmiştir. Oldukça 
duygusal ve sessiz bir çocuk olan Neruda, dudaklarındaki bu sessizliğe rağmen içine 
dünyaları sığdırmış ve bu sessizlikten çıkıp dünya için şarkılar söylemeyi amaç 
edinmiştir. Yağmur, Şili ormanları sayesinde keşfettiği doğa ve ilk defa karşılaştığında 
kendinden geçtiğini belirttiği deniz, şairin satırlarından hiç eksik olmamıştır. Ruhu 
kitaplarla, hayallerle ve şiirlerle dolu olan şair, elinde teneke bir bavulla yollara 
düştüğünde ürkek bir şekilde dünyaya sızmaya başlamıştır. İlk kitabı Crepusculario, 
1923 yılında basılmıştır. Bunu 1924 yılında Veintepoemas de amor y una 
cancióndesesperada (Yirmi aşk şiiri ve umutsuz bir şarkı)takip etmiştir. 

Bu kitap, acılarla dolu bir bildiri sayılırdı. Gençlik günlerimde bana ıstırap 
vermiş tutku ve coşkunluklar, anavatanımın güney bölgelerinin o görkemli 
doğası bu kitaptaydı. Beğenirim bu kitabı, çünkü melankolinin yanı sıra, yaşama 
sevgisi de vardır. Bir nehir ve bu nehrin denize kavuştuğu kıyılar bana yardımcı 
olmuştur: İmperial. Yirmi Aşk Şiiri aynı zamanda Santigado’daki öğrencilik 
sokaklarımın, üniversitenin ve sarmaşık kokularına karışan aşkların da bir 
romanıdır. Santiago’daki bölümler Echaurren sokağı, AvenidaEspafia ve 
InstitutoPedagogico’nun eski binası arasında geçer, oysa geri planda daima 
güneyin nehirleri ve ormanlarının bir panaroması görülür. (Neruda, 2015a: 61) 

Zaman içinde kitapları tutulan, bir de öğrenci edebiyat ödülü kazanan 
Neruda’nın ünü yavaş yavaş yayılmaya başlamıştır. Dostlarından birisinin tavsiyesi 
üzerine görüştüğü Dışişleri Bakanlığı, şairin yeni ufuklara yelken açmasını 
sağlamıştır. İspanya dâhil birçok ülkede konsolos olarak görev yapmış, birçok yazarla 
etkileşim içine girmiştir. 1927 yılında ilk kez Madrid’e giden yazar, anılarını kaleme 
aldığı kitabında dönemin İspanya’sını şu cümleyle ifade eder: “İspanya o yıllarda 
benim için sonsuz bir tren, Paris’e kapağı atmamız için bindiğimiz sıraları sert bir 
üçüncü sınıf vagonuydu” (78) 

1927-1932 yılları arasında Uzak Doğu’da geçirdiği dönem şair için hayatının en 
yalnız dönemidir. Bu dönemde yazdığı dizeleriniResidencia en la tierra(Yeryüzünde 
Konaklama)isimli kitabında toplamıştır. (Önal, 2016: 122) 1932 yılında Şili’ye geri 
dönen şair, bir yıl sonra Şili konsolosluğu göreviyle Buenos Aires’e gönderilmiştir. 
Aynı dönemde Federico García Lorca da Lola Membrives topluluğuyla Bodas de 
Sangre (Kanlı Düğün) adlı trajedisini ilk defa Buenos Aires’te sahneye koymak için 
oradadır. O dönemde adından çokça söz ettirmeyi başaranGarcía Lorca, İspanyol 
tiyatrosunun ve şiirinin en büyük yenilikçisi olarak kabul edilmektedir.Bodas de 
Sangre daha önce görülmemiş bir başarı kazanmış ve sonrakiaylarda diğer tiyatro 
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eserleri de sahnelenmiştir. Amigos del Arte’de dört konferans vermiş ve 1933 yılı 
bitmeden Victoria Ocampo,Sur’da Romancerogitano’nun yeni bir baskısını 
çıkarmıştır. (Binns, 2009: 70) 83 yıl önce 13 Ekimde tanışan iki başarılı şair kısa 
sürede yakın bir dostluk kurmuşladır. Aynı yıl PEN Kulübü ikisi için bir akşam 
yemeği düzenlemiştir. İki yazar “al alimon” tarzı bir konuşma gerçekleştirmiştir. 
Bunun ne anlama geldiğini García Lorca, Neruda’ya şöyle açıklamıştır: “Arenada iki 
matador tek bir boğayla mücadele eder. Bu matadorların elinde sadece bir kırmızı 
kumaş vardır. En tehlikeli boğa güreşi budur. Bunun için hemen hemen pek 
rastlanmaz bu çeşit boğa güreşlerine. Belki on- on beş yılda bir. Bu tehlikeli boğa 
güreşini yapan matadorlar ya kardeştir ya da aynı kandan iki insan. Buna ‘toreo del 
alimon’ adı verilir” (Neruda, 2015a: 125) Konuşmalarını, İspanyol dilini şiirde en iyi 
kullanan yazar olarak düşündükleri Rubén Darío anısına yapmışlardır. Bu konuşma 
muhteşem bir performans olmanın yanı sıra aynı zamanda iki şair arasında bir kan 
sözleşmesidir. (Binns, 2009: 71) 

Pablo Neruda, García Lorca ile tanışmasından bir yıl sonra 1934 yılının ilk 
aylarında Barcelona konsolosluğuna atanmıştır. Şair, Şef Don Tulio Maqueira’nın 
sayesinde çok geçmeden şiir sanatının başkenti kabul ettikleri Madrid’e geçebilmiştir. 
(Neruda, 2015a: 130)Neruda’yıMadrid Atocha tren istasyonunda elinde çiçeklerle 
karşılayan Federico García Lorca’dır. 

Şair, kente geldikten kısa bir süre sonra yazar ve sanatçı çevresinin içine girer. 
“Daha önce yazıştığı ancak yüz yüze gelmediği, yaşam boyu yakın dostu olacak şair 
RafaelAlberti ile de Madrid’e bu ilk ziyaret sırasında tanışır”. (Önal, 2015: 332) Aynı 
kuşaktan Miguel Hernandez, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre ve Manuel 
Altolaguierre ile dost evlerinde veya kafelerde sık sık buluşmalar düzenlemişlerdir. 
“RafaelAlberti’nin yardımıyla şairin yerleştiği La Casa de lasFlores’deki evi, İspanyol 
ve Latin Amerikalı yazarların, sanatçıların, aydınların toplanma mekânı olur”.(332) 
Kurulan bu bağ sayesinde Pablo Neruda ve 27 Kuşağı İspanyol yazarları arasında 
karşılıklı bir etkileşim yaşanmış ve her iki tarafın da şiir anlayışlarında dönüşümler 
gözlenmiştir. MiguelHernandez’in şiirleri için “köpükler saçan şiirlerinde pırıldayan 
coşkunluk beni hayran bırakmıştı”( Neruda, 2015a: 130) diyen Neruda, kendi şiirinin 
onu etkilediğini ve değiştirdiğini şu cümlelerle ifade etmiştir. (131)Şiirlerin 
konularının kelimelerinin dışına taştığını seziyordum. Aynı zamanda yeni bir 
büyüklüğün onları değiştirdiğini, vahşi bir parlaklık getirdiğini, sihirli bir şekilde eski 
bir kanın yerini tazesinin aldığını da fark ediyordum. Bütün şair ve gezginlik yıllarım 
boyunca hayat bana böylesine güzel bir armağanı bir daha vermemiştir. (132) 

“1935 yılında İspanyol aydınları ülkenin içinden geçmekte olduğu toplumsal 
şartlarda şiirin içeriğini tartışırken, Neruda ve 27 Kuşağı şairlerinin birçoğu, yaşamın 
saf olmayan bütün yanlarını şiir yoluyla aktarmaktan yanadır” (Önal, 2015: 
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336).İspanyol şairlerin yeni şiir anlayışlarını savunacakları bir dergiye ihtiyaç 
duymalarının üzerine basımevi sahibi şair Manuel Altolaguirre bir dergi çıkarmaya 
karar vermiş ve Neruda’nın bu dergiyi yönetmesini istemiştir. Neruda teklifi kabul 
etmiş ve Caballoverde adıyla basılan dergi ilk beş sayısını sorunsuz bir şekilde 
vermiştir. Dergi “Neruda’nın yönetiminde güzel kavramını değiştirmeye yönelen ve 
çirkin olanı da şiire dâhil eden yeni şiir anlayışının sözcüsü olur” (337) İlk sayının 
önsözünde Neruda bu durumu şu şekilde ifade etmiştir:  

Aradığımız şiir budur, elle asitlenmiş gibi harcanmış, ter ve duman işlemiş, 
zambak ve idrar kokan, üzerine yasa içi ve yasa dışı işler sıçramış. 

Elbise gibi, vücut gibi üzerinde yiyecek lekelerinin, yüz kızartıcı davranışların, 
kırışıklıkların, gözlemlerin, hayallerin, uykusuzluğun, kehanetin, aşk ve nefret 
itiraflarının, çirkin yaratıkların, sarsıntıların, temiz aşkların, politik inançların, 
inkârların, şüphelerin, ifadelerin ve yükümlülüklerin olduğu saf olmayan bir şiir. 
(Neruda, 1935: 7) 

Yeni şiir anlayışı temelinde yayın yapmakta olanCaballoverde,İspanya iç 
savaşının patlak vermesi ile yarıda kalmıştır. 

“Caballoverde”nin altıncı sayısı basımevinde kesilmeden ve başlanmadan kaldı. 
MontevideoluJulioHerrarayReissing’e adamıştık o sayıyı. İspanyalı şairler onun 
anısına çok güzel mısralar yazmıştı. Dergi, 19 Temmuz 1936 günü satışa 
çıkacaktı. Fakat o gün caddeleri bir toz kapladı. Adı filan pek duyulmamış 
Francisco Franco diye bir general, Afrika’daki garnizonunu cumhuriyete karşı 
ayaklandırmıştı” (Neruda, 2015a: 135) 

Neruda, anı kitabına “benim için her şey 19 Temmuz 1936 gecesi başladı” diye 
not düşmüştür. O gece sirke gitmek üzere García Lorca ile sözleşmişlerdir. Fakat 
Federico kararlaştırdığımız yere gelmedi. O saatlerde ölüme giden yolculuğuna 
başlamıştı. Bir daha birbirimizi görmedik. Başkalarıyla buluşmak zorunda kalmıştı o 
akşam! Şiirlerimi değiştiren İspanya İç Savaşı, benim için bir şairin ölümüyle başlar! 
(135) 

Dostunun beklenmedik bir şekilde gerçekleşen ölümüyle adeta sarsılmış olan 
Neruda, sonrasında onun için bir od yazmıştır. GarcíaLorca’ya olan hayranlığını ve 
özlemini dile getirdiği şiirinde şöyle der: 

Eğer ıssız bir evde korkudan ağlayabilsem, 

Gözlerimi çıkarıp da yiyebilseydim, 

Senin yaralı portakal ağacı sesin için yapardım bunu 

Senin çığlık çığlığa fışkıran şiirin için. 
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Çünkü maviye boyuyorlar hastaneleri senin için 

Kıyıdaki mahalleler ve okullar büyüyor, 

Yaralı melekler tüy salıyorlar, 

Pullar örtünüyor düğün balıkları, 

Göğe uçuyor denizkestaneleri: 

Senin için siyah perdeleriyle terzi dükkânları 

Kanla doluyorlar, kaşıklarla 

Yutuyorlar yırtılmış kurdeleleri, öpüşerek ölüyorlar, 

Beyazlar içinde. 

 
Gel de seni taçlandırayım, kelebeklerin ve esenliğin delikanlısı 

Sonsuz hür siyah bir şimşek gibi saf delikanlı, 

Ve şimdi aramızda, 

Kayalıkların arasında kimse kalmadığı vakit, 

Öylece sohbet edelim, sen ve ben: 

Çiy için değilse ne işe yarar dizeler? 

Ne işe yarar dizeler eğer 

İçimize acı bir hançerin işlediği bu gece için, bu gün için değilse, 

Bu alacakaranlık için, 

Çarpan kalbin ölüme hazırlandığı bu talan edilmiş köşe için değilse? 

(…) 
 

Böyle işte hayat Federico 

Bunlar işte dostluğumun sana sunabileceği şeyler 

Ey babayiğit kara sevdalı adam. 

Sen de epeyce şey biliyorsun 

Yavaş yavaş daha da öğreneceksin.110 

 

 

110Bu şiirin çevirisi bildirinin yazarına aittir. 
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Pablo Neruda yıllar sonra García Lorca üzerine bir konuşma yapmış ve 
ardından dinleyicilerinden birisi ona şöyle sormuştur: “Federico’ya Od adlı şiirinizde 
niçin, onun için hastaneleri maviye boyamalı, diyorsunuz?”Neruda soruyu şöyle 
yanıtlamıştır:  

“Şiir kaba bir kumaş değil, durmadan akan bir nehirdir. Hammaddesini 
oluşturan öğeler, var olan ve var olmayan şeylerdendir. (…) Benim için mavi, 
renklerin en güzelidir. İnsanların arasındaki dünyaya özgürlük ve sevgi getirir. 
Federico’nun varlığı ve kişisel büyüsü, çevresine sevinç ve coşkunluk havasını 
getirirdi. Sanırım ben bu dizemde, hastaneler, hastanelerin o hüzünlü hali bile 
onun etkisiyle değişebilir, neşeli, mavi binalar olabilirdi, demek istiyorum” 
(137) 

GarcíaLorca’nın öldürülmesine ilişkin “Bu uzun mücadelede benim için en 
yaralayıcı olay, bu cinayetti” (138) diyen Neruda, İspanya iç savaşı devam ederken 
España en el corazón(Yürekte İspanya) kitabını yayınlamıştır. Bu kitabı özel yapan 
durum ise kağıdındaki birleşimdir. Bu kağıt, düşmanın bayrağı, yaralı askerin kanlı 
elbisesi gibi o sırada bulunan ne varsa karıştırılarak elde edilmiştir.(139) Şair, savaş 
sırasında İspanya Cumhuriyeti’ni savunmasından dolayı görevden alınmıştır. Bunun 
üzerine Paris’e gitmiş, burada Nancy Cunard ile adını Los poetas del mundodefienden 
al puebloespañol (Dünya Şairleri İspanya Halkını Savunuyor)koydukları bir şiir dizisi 
çıkarmışlardır.Ayrıca GarcíaLorca’nın ölümü üzerine bir konferans vermek istemiş 
fakat bu durum Şili hükümetince engellenmeye çalışılmıştır. Neruda, konferansta 
dostunun öldürülmesinden ve savaşın barbarlıklarından bahsetmekten geri 
durmamıştır. Konferansın sonundaki cümleleri ise oldukça sarsıcıdır:111 

Acıları büyütmek ve umutlarınızı yıkmak istemem ama İspanya’dan yeni ayrılan, 
Latin Amerikalı, İspanyol dilinden ve kökeninden olan ben, onların 
talihsizliklerinden konuşmadan edemezdim. Ne politikacıyım ne de herhangi bir 
politik tartışmada yer aldım. Benim kelimelerim çoğunuzun doğal olarak 
arzuladığı gibi tutkuya boyanmıştır. Beni ve biz İspanyol Amerikalı ve İspanyol 
şairleri anlayın. Şuan kullandığımız dilin meleğini, içimizden en büyüğü olarak 
düşündüğümüz kişinin öldürülmesini ne unutacağız ne de affedeceğiz. Affedin 
ama İspanya’nın bütün acıları size sadece bir şairin hayatını ve ölümünü 
hatırlatacak. Çünkü bizler bu cinayeti asla affetmeyecek ve asla unutmayacağız. 
Asla affetmeyecek ve asla unutmayacağız. Asla. (Binns, 2009: 77) 

1937 yılında Paris’te bir kongre için hazırlık yapılır. Madrid’de düzenlenmesi 
planlanan kongreye dünyanın her yerinden faşizm karşıtı yazarlar katılacaktır.Bu 
kongreyi düzenlemek üzere Madrid’e geldiklerinde Neruda, MiguelHernandez ile 
birlikte eski evine gider. Evin pencereleri ve duvarları delik deşiktir. Neruda, hiçbir 

111 Konuşma metni 1937 yılının Mart ayında Hora de España dergisinde “FedericoGarcía Lorca” başlıklı makalede 
yayınlanmıştır. 
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şey almadan evini öylece bırakıp çıkmıştır. (Neruda, 2015a: 147) O gün orada 
bulunanlardan biri olan AmparoMom,  Federico’dan kalan ve hala yanmakta olan 
ışığın o gün Neruda’nın evinde kilitli kaldığını söylemiştir. (Binns, 2009: 74) La Casa 
de lasFlores’e yapılan bu son ziyaret Lorca’ya bir veda aynı zamanda bir değişimin de 
başlangıcı olmuştur. 

Madrid’e son bir elveda olarak da düşünebileceğimiz o ziyaretten sonra 
Neruda’nın şiir anlayışında keskin bir dönüşüm yaşanmıştır.Artık maskelerden 
uzaklaşıp, gerçeklerle yüzleşmenin vakti gelmiştir. Önceki şiirlerinde bulunmayan ve 
hatta bu bulunmayıştan dolayı GarcíaLorca’dan övgü alan şair, nefret ve ironiyi yeni 
şiir sanatında fazlaca kullanacaktır.112 (75-76)Toplumların tarihlerini, hayatlarını ve 
savaşlarını konu alan şiir düşüncesini kaçınılmaz bir görev olarak kabul eden yazar, bu 
durumu şöyle açıklamıştır: 

Yirmi Aşk Şiiri’ndeki öznel görüşler ve Yeryüzünde Konaklama’nın hüzünlü 
tutkusu artık sona eriyordu. Kitap sayfaları arasında yeraltından gelen bir 
damarın izini bulmuş gibiydim. Şiirin bizlere yararı var mıydı? İnsanlara 
savaşlarında destek olabilir miydi? Uzun zaman mantıktan uzak ve hayal dolu 
şeylerle ilgilenmiştim. Direnerek insanlığa giden yolu bulmalıydım. Kişide derin 
kökler salan hümanizm, yaşadığımız çağın edebiyatından uzaklaştırılmıştı. 
(Neruda, 2015a: 155) 

Şair, o dönemde Canto General (Evrensel Şarkı)adlı kitabının üzerinde 
çalışmaya başlamıştır. Ne var ki yeni bir görevle yolu yine İspanya’ya düşmüştür. 
Konsolostur ve İspanyol göçmenleri Şili’ye getirmekle görevlendirilmiştir. Uzun 
uğraşlar sonucunca görevini başarıyla tamamlamış ve çeşitli kamplardan gelen 
İspanyol göçmenleriWinnipeg adlı gemiye bindirip Şili’ye göndermiştir.İspanya iç 
savaşıyla birlikte şair Neruda ve militan Neruda ayrılmaz bir bütün olmuştur. (Önal, 
2016: 162)Neruda’nın şiir anlayışındaki radikal değişim iç savaş sırasında yazdığı 
Explicoalgunascosas (Bazı Şeyleri Açıklıyorum) adlı şiirinde açıkça görülmektedir: 

BAZI ŞEYLERİ AÇIKLIYORUM 

Soracaksınız: Leylaklar nerede hani? 

Gelincik yapraklı metafizik nerde? 

Sözcüklerine incecik delikler açıp 

Onları saçan yağmur nerede? 

Kuşlar nerede hani? 

112 Pablo Neruda Madrid’e geldikten sonra FedericoGarcía Lorca, Madrid Complutense Üniversitesi’nde Neruda adına 
bir tanıtım konuşması yapmıştır. Bu konuşmasında çoğu şairin nefret ve ironiyi şiirinde barındırmasının yanlış 
olduğuna dikkati çekmiş ve Neruda’ya bu yanlışa düşmediği için övgüde bulunmuştur. (Binns, 2009: 73) 
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Her şeyi anlatayım. 

(…) 

Bir sabah tutuştu bunların hepsi, 

Bütün canlıları yutmak için bir sabah 

Fışkırdı topraktan 

Şenlik ateşleri, 

Silah vardı artık, 

Barut vardı artık, 

Artık kan vardı. 

Haydutlar geldi uçaklarıyla, 

Yüzükleriyle, düşesleriyle haydutlar, 

Takdisler dağıtan kara keşişleriyle 

Haydutlar geldi gökyüzünden 

Çocukları öldürmek için, 

Çocuk kanı aktı sokaklarda 

Düpedüz çocukların kanları aktı. 

(…) 

Soracaksınız: Şiir neden 

Düşleri anlatmıyor, yaprakları, 

Ve büyük yanardağlarını anayurdunun? 

Gelin görün kanı sokaklardaki. 

Gelin görün 

Kanı sokaklardaki. 

Gelin görün kanı 

Sokaklardaki.(Neruda, 2015b: 133-136) 

Şair, savaşla birlikte şiirini silaha dönüştürmüş, bu gerçeklerden kaçan şairleri 
reddetmiş ve toplumsal gerçekçi şairlerin yanında yer almıştır. (RodríguezMonegal, 
1973: 54) Artık dizelerinde öfke ve tepki bulunan şair, şiiriyle birlikte insanları 
bilinçlendirme ve yaşanan vahşeti dünyaya duyurmayı amaç edinmiştir. Denizden, 
doğadan, kuşlardan, çiçeklerden bahseden Neruda gitmiş yerine kandan, baruttan, 
kötülükten, silahlardan bahseden Neruda gelmiştir. Bir keresinde şöyle demiştir: 
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“Dünya değişti ve benim şiirim de değişti. Satırlarıma düşen bir damla kan, aşk gibi 
daima bu satırlarda yaşayacaktır” (RodríguezMonegal, 1966: 93) GarcíaLorca’nın 
öldürülmesiyle başladığını varsaydığı kanlı günlerle birlikte dönüşüm yaşayan şair, 
Federico’yu hayatı boyunca asla unutmamıştır. Seneler sonra 1968 yılında Sao 
Paulo’daki Lorca anıtının açılış konuşmasını yapmış veGarcíaLorca’nın kişisel 
özelliklerini anlatarak anılarını tazelemiştir. (OssaMartínez, 2015: 81)GarcíaLorca’yı 
İspanya’nın kendisiyle özdeşleştirmiştir. Ölümünün açtığı yarayı kapatamamış ve anı 
kitabına şu satırları düşmüştür: 

Federico García Lorca, kurşuna dizilmedi. O bir cinayete kurban gitti. Böyle bir 
insanın günün birinde öldürüleceğini hiç kimse düşünemezdi. İspanya’daki 
şairler arasında en çok sevileni, en çok beğenileni ve o neşesiyle en çok çocuğu 
andıranıydı. Kim bilebilirdi ki, o topraklarda, onun topraklarında, böylesine 
inanılmaz bir cinayeti işleyecek bir canavarın yaşayabileceğini? (Neruda, 
2015a: 138) 
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ÖZET 

Halide Edip Adıvar’ın Maske ve Ruh (1945) adlı piyesi yeni bir medeniyetin kapısının 
aralandığı 20. Yüzyılda devrin bunalımlarını Doğu-Batı ekseninde tartışan bir eserdir. Tüm 
zamanların ölmüş âlimlerinin, devlet adamlarının bekleştiği “orta cennet”ten dünyaya bakınca; 
Batının oluşturduğu medeniyet “ruh”u öteleyerek ilerlemiş Doğunun medeniyeti ise yalnızca 
“ruh”un etrafında kalmıştır. Yeni kurulacak medeniyet için şimdi ruh mu beden mi sorusu 
tartışılmalıdır.  Kendi medeniyetini köhnemiş bulan ve ve yenidünya düzeni için arayışta olan  
- hem Doğulu hem Batılı- huzursuz karakterler Shakespeare öncülüğünde “yerli” olanın 
temsilcisi Nasrettin Hoca ile karşılaşır. Eser bu kurmaca eşliğinde fikir ve ruh dünyaları 
bakımından birbirinden çok farklı olan iki medeniyetin birbirine bakışı ve kendi 
medeniyetlerini anlamlandırışı ile oryantalizm ve oto-oryanatalizm açısından zengin 
malzemeler sunar. Bu çalışmada kendi medeniyetlerinin en tanınmış isimleri olan Nasrettin 
Hoca ve Shakespear’in karşıtlığında Doğu ve Batı medeniyetlerinin birbirleri ve yenidünya 
düzeni karşındaki konumları irdelenecek ve yazar Halide Edib’in yeni düzen için sunduğu 
“ideal”i tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Maske ve Ruh, Nasrettin Hoca, Shakespeare, Oryantalizm. 

THE SEEK PEACE BETWEEN OCCIDENT AND ORIENT: MASKS OR 
SOULS 

ABSTRACT 

Halide Edip Adıvar’s Masks or Souls (1945) is work that is discussing crisis of age, new 
civilization is beginning, on orient-occident axis. All time’s scientists, poets, wait in “pre-
heaven” and, when considering from this place to world, Occident civilization gets on without 
“soul”, Orient civilization only is slow around the “soul”. Now, it is argued “İs this soul or 
body question for new civilization. Both oriental and occidental think that own civilization 
become old, and they seek a new system now. In the leadership of Shakespeare, all these 
anxious charecters come face to face with Nasreddin Hodja, local character. The works 
presents examples related to orientalism, oto-orientalism and make sense of each other of two 
different civilization. In this study, it will examined positions of orient and occident 
civilizations across new global system, and each other by way of Nasreddin Hodja and 
Shakespeare. It will argued author Halide Edip’s new system ideal. 

Keywords: Masks or Souls, Nasreddin Hodja, Shakespeare, Orientalism. 

GİRİŞ 

Türk siyasi, sosyal ve kültür hayatının dönüm noktalarını ve bunların ürettiği 
sorunları açıkça görebilen Halide Edip, bu sorunlara ve devrin bunalımlarına kendi 
ideali çerçevesinde çözüm önerileri sunan eserler ortaya koyar. Bu konular üzerinde 
düşündüğü eserlerinden biri de “fantezi piyes” olarak sunulan Maske ve Ruh adlı 
eserdir.  Maske ve Ruh ilk olarak 1937’de Yedigün dergisinde Maskeli Ruhlar başlığı 
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ile yayımlanmış, 1945 yılında ise kitap olarak basılmıştır. Eser 1953 yılında ise yine 
Halide Edib tarafından Mask or Souls adıyla İngilizce’ye çevrilmiştir. 

20. Yüzyılın getirdiği bunalımlara “Nasrettin Hoca’nın gözü ile bakan” ve 
zaman, mekân, şahıslar bakımından oldukça renkli bir “fantezi” sunan Maske ve Ruh, 
önsöz, prolog, dört perde ve 24 sahne içerir. Zaman 14., 21. ve 22. Yüzyılla beraber 
ahiretin sergilendiği zamandışı olarak görülebilecek zaman dilimlerinde geçer. Mekânı 
da zamanı kadar çeşitli ve katmanlı olan eser, Akşehir, Orta Cennet/Ahiret, Londra ve 
fantezi mekân Kalopatya arasında gidip gelen olaylara sahne olur. Karakterleri de bu 
çeşitlilikle parelel, Doğu ve Batının gelmiş geçmiş en ünlü/önemli alim, şair, düşünür 
ve devlet adamlarından seçilmiş piyes, Sokrates’ten İbn-i Haldun’a Shakespeare’den 
Timurlenk’e Nasrettin Hoca’dan Bilal-i Habeşi’ye, farklı zaman ve medeniyet 
dairelerinde yaşamış tarihi şahsiyetlerden seçilmiştir. 14. Yüzyılda Hoca’nın ölüm 
döşeğinde başlayan olaylar, önce “orta cennete”, oradan 21.yüzyıl dünyasına, ardından 
da yeni dünya düzeninin öngörüsü olan hayali mekân Kalopatyaya uzanır. Sahneleme 
tekniği bakımından zorlayıcı unsurlar barındıran piyes, yazarı Halide Edib’in çağının 
gerçeküstücü anlayışından etkilendiğini ortaya koyan bir metin olarak dikkat çeker. 

Maske ve Ruh’un “önsöz” metni, piyes metninin içeriği ile birlikte 
düşünülebilecek bir metin olarak okunulabilir. Halide Edib, bu metinde eserin 
basımından “yirmi üç küsür sene evvel” dünyaya Nasrettin Hocanın gözünden bakan 
bir eser yazmak emelinin olduğunu, bu emelinin Akşehir’de şahit olduğu tabiat, insan 
ve yaşama dair sahnelerinin yarattığı romantik etkiden kaynaklandığını belirtir. Öyle 
ki Akşehir’in “yeşil tabiatı”, “güzel kadınları”, “olgun erkekleri”, “sokulgan 
çocukları”; muhabbet, ve tebessümleri ile Nasrettin Hoca’nın latif zihniyetinin devamı 
gibidirler. I. Dünya Savaşı öncesi medeniyetlerin üstüne çöken karanlık ve bunun 
getirdiği yorgunluk, Halide Edib’i meselelerinin çözümü noktasında Nasrettin 
Hoca’nın, “benliği bertaraf eden” ve “serin bir görüşle realiteyi görebilen” zihniyetine 
götürür. Harb öncesinin karanlık ve sisli dünyası Hoca’nın dahi kafasını 
bulandırmıştır. Halide Edib’e göre artık okuyucu yeni dünyanın meseleleri ile meşgul 
olan, yer yer aklı karışık bir hoca görecektir. 

Eser bu önsözden sonra Prolog bölümü ile başlar. Bu sahnede sırıklar üzerine 
yazılı “kudret” ve “para” kelimeleri ile karşılaşılır. Sahne beyaz cübbeli ve sarıklı bir 
ihtiyarın “maskeler yahut ruhlar” çıkışı ile devam eder. İnsanı Adem’den bu yana 
ızdıraptan ızdıraba sürüklemiş “ruh” mu yoksa hiçbir elem/azap çekmeyen, tanrısı 
yalnızca kudret ve para olan ruhun et “maske”leri mi seçilecektir. Sahnedeki “bir 
örnek maskeliler”in “ maske” tercihi yeni sahnelere devredilir.  

Birinci Perde 14. Yüzyılda geçer. İlk Sahne Nasrettin Hoca’nın ölüm 
döşeğindeki hali ile başlar. Karısı hocanın parasını, hoca ise ölümünden sonra eşeğinin 

1015 



VIth International Comparative Literature Conference 12-14 Octomber 2016 

akıbetini merak etmektedir. Bir sonraki sahne Hoca bir melek ile birlikte bulutların 
üzerinde geride bıraktıkları dünyayı seyrederken görünür. Hocanın aklı eşeği 
Bozoğlandadır ve eşeğini almak üzere bir süreliğine dünyaya döner. Hoca eşeğini 
Timurlenk’in meclisinden Ahmed-i Şirazi’nin maskesine bürünmüş olarak bulur. 
Kendisi de yine aynı meclisten cüce Tıfli’nin maskesine bürünerek bu meclise dahil 
olur. Ahmed-i Şirazi, Tıfli, İbn-i Haldun ve Timurlenk hükmetme, kudret ve dünya 
üzerine bir tartışmaya tutuşur. Ahmed-i Şirazi/Bozoğlan ve Tıfli/Nasrettin Hoca 
Timurlenk’in otoritesini sarsacak densizlikleri ile zincire vurulmaya mahkûm edilirler. 
Birinci perdenin ana teması güç ve esaret/direnme karşıtlığı etrafında döner. Bu 
karşıtlık dolayısıyla kudrete ve maddesel olana bağlılık eleştirilir. 

İkinci Perde zamansız olarak görülebilecek Orta Cennette geçer. Burası dünya 
ile altın kapıdan geçilen cennetin arasında ve hala dünya ile iletişimin devam ettiği, 
dünya işlerinin takip edilip düzenlendiği bir yerdir. Hoca burada farklı zamandan 
birçok tarihi şahsiyetle karşılaşır. Bunlardan en dikkat çekicisi “Şekispir”dir. Hoca ve 
Şekispir yaşadıkları dünya, dünyanın geleceği, Orta Cennet ve tekrar dönüşü olmayan 
asıl cennet üzerine konuşmaya başlarlar. Bu sahnelerde Şekispir ve Hoca ait oldukları 
medeniyetin bakış açılarına sahip bir tartışmaya tutuşurlar. Şekispire göre ruh 
belasından kurtulunmalı ve yeni dünya âlimleri “ruh”u kaldırmak üzere çalışmalıdır. 
Hoca ise aksine insanın ruhsuz olamayacağı görüşündedir. Hoca, Akşehir’e insan 
olarak dönen Bozoğlan’ın peşinden onun amcazadesi olarak döner. Bu sahne önceki 
sahnelerde “maske” seçiminin karşısına “ruh”u getirmek noktasında karşıtlığın pratik 
edildiği bir sahne edildiği olarak göze çarpar. 

Üçüncü sahne zamansız Orta Cennet, Londra ve Akşehir’de geçer. Bir büyük 
boşlukta başta 19. ve 20. Yüzyılın toplulukları olmak üzere tüm asırların 
topluluklarının olduğu bir kalabalıkta yeni dünya düzeni tartışılmakta ve tartışma 
“ruh”un azledilmesi yönündedir. Bir sonraki sahnede Hoca ve Şekispir’in maskelerine 
büründükleri Londra sefiri Nasır Cebe ile gazeteci arkadaşı Şeyk’i görürüz. Nasır 
Cebe memleketi Akşehir’de modernlik müptelasına tutulmuş valinin karısı Remziye 
Bektay, Nasır’ın amcazadesi Mahir Torlan, başvekil Bay Timur karşısında geleneğin 
temsilcisi olarak konumlanır. Bay Timur yeni düzenin tam anlamıyla uygulandığı 
şehir olduğu söylenen Kalopatya’ya orada gördüklerini raporlaması için Nasır’ı 
veMahir’i gönderir. Bu sırada Orta Cennet’te de düzen önerileri konuşulmaya devam 
etmektedir. Bu perde yeni dünya düzenin ne olacağı üzerine tartışmalara odaklanır. 

Dördüncü perde makinelerin insan üzerindeki zaferini ilan ettiği ütopya şehir 
Kalopatya’da geçer. Nasır, Mahir ve beraberindekiler Kaloptya’da Maria Huger, Karel 
Huger ve Olga Huss ile birlikte yeni dünya düzeni hakkında tartışırlar. 21. Yüzyılın 
Akşehir’inden gelen Nasır bu şehirde de yine “ruh”tan bahsederek etrafındakileri ikna 
etmeye çalışır. Karel Huger Kalopatya’nın ruhsuz dünyasından hoşnut değildir ve 
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Nasır’ın tarafındadır. Nasır, Kalopatya’yı değiştireceği düşüncesiyle Maria Huger’i de 
ruh hususunda ikna eder. Nasır Nasrettin Hoca’nın ruhunu taşıdığını fark eder ve bir 
humma geçirir. Hasta yatağındayken hayali beliren İbn Haldun’a “ruh” için elinden 
geleni yaptığını ve artık Orta Cennet’e dönmek istediğini söyler. Orta Cennet’e 21. Ve 
22. Yüzyıl dünyasının yarattığı yorgunlukla dönen Şekispir, Hoca artık fani dünya ile 
tüm ilişkilerini kesmek ve altın kapıdan geçerek varlıklarından kurtulmak istediklerini 
söyler. İbn Haldun Hoca’nın her devirde bir kez fanileri güldürmek üzere yeryüzüne 
ineceği söyler ve sahne kapanır. 

1. Halide Edib’in Medeniyet Meselelerine Bakışı 

Halide Edib Adıvar gerek romanlarında gerekse fikir yazılarında daima 
medeniyet meseleleri üzerine düşünmüş ve ona çözüm önerileri sunmuş bir aydındır. 
Hem Osmanlı’nın çöküşünü hem Cumhuriyet’in kuruluşunu idrak eden HalideEdib, 
yerli medeniyetin 19. yüzyıldan bu yana devam eden sorunları karşısında daima 
sentezci bir tavırdan yanadır. Tanzimat’tan bu yana devam eden ve Cumhuriyet 
devrinde en yüksek sesini bulan Batılılaşma programı Doğu kökenli yerli medeniyetin 
bireylerini daimi bir zihinsel bulanıklığa sürüklemiştir. Anneannesinin evinde Doğu 
medeniyeti ve geleneklerini, babasının ve üvey annesinin evinde ise İngiliz terbiyesini 
gören Halide Edib de bu süreci yaşayan, gözlemleyen ve derinden hisseden bir isim 
olmakla beraber yine bu yaşamlarıyla Doğu’ya da Batı’yı da tanıyan ve yakından takip 
edebilen bir aydın olmuştur. Bunun yanında özellikle İngiltere, Amerika, Suriye, 
Hindistan gibi ülkelerde bulunduğu sıralarda Doğulu ve Batılı yaşamları, onların dini, 
fikri ve kültürel yaşamlarını gözlemleme fırsatı bulmuştur. Tüm bu yaşantılarından 
sonra Halide Edib için o ya da şu medeniyetin tamamen üstün ya da tamamen düşük 
olduğu söylenemez. Her medeniyetin belli konularda eksikliği veya üstünliğü vardır 
ve bu sebeple medeniyetler birbirini tamamlamalıdır. Bu sebepledir ki Halide Edib, 
fikri yazılarında belirttiği terkipçi anlayışı roman kahramanlarına da denetir. Onun 
romanlarının çoğunda gizli ya da açıktan Doğulu sistem ve değerler ile Batılı sistem 
ve değerler karşı karşıya gelir ve Halide Edib seçimini her zaman doğrudan bir 
alımlamanın karşısında durarak yerlinin işlenmesi, melezlenmesi gibi sentezci bir 
anlayıştan yana yapar. Maske ve Ruh ise Halide Edib’in zihnini sıklıkça meşgul etmiş 
bu Doğu-Batı meselesinin çok açık tartışıldığı ve yerli için çözümün arandığı bir eser 
olarak dikkat çeker. 

2. Maske ve Ruh’un Evrensel ve Yerel Meseleleri 

Maske ve Ruh fanteziye dayalı bir metindir. Tarihi şahsiyetlerin, sistemlerin, 
meselelerin alaşağı edildiği, zaman ve mekân katmanlarının birbiri içine geçtiği,  
“fantastik metinler, okuyucunun alışılmış kabullerini ve gerçek anlayışını sarsan, 
akılla birlikte seziş kabiliyetine de hitap eden örtük bir dille kurgulanır. Fantastik 
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anlatılarda… fiziksel dünya ile ruhsal dünya iç içe geçmiştir; böylece temel kategoriler 
değişime uğramıştır” (Akt., Eliuz, 2014: 74). Maske ve Ruh’ta metnin temel meselesi 
“maske” ve “ruh” temsilleri üzerinden açılarak çeşitlenir. Maskenin temsil ettiği 
değerler eser boyunca; kudret, hâkimiyet, madde, bunalım, Batı ve Modern Dünya 
başlıkları etrafında döner. Ruh’un temsil ettiği değerler ise direnç, yerli ve öz olan, 
manevi ve Doğu Dünyası olarak görünür. Eser Doğu-ruh ve Batı-madde/maske ön 
kabulüyle başlamaz. Doğu’nun da Batı’nın da maskenin/maddenin ardından 
görülebilecek bir dünyası olduğunu, bunun “ruh” ile karşılaşmasından doğan 
bunalımın Batılı mı yoksa Doğulu değerlerle mi çözüleceği tartışılarak ilerlenir. I. 
perdede Doğunun hükümdarı Timurlenk ve meclisinin toplandığı çadırı, maddi olanın, 
kudret, hâkimiyet, savaş ve zorbalığın, temsilidir. Tüm bu yıkıcılığı evrensel olan 
etkiler 14. Yüzyıl Akşehir’inde Timurlenk’in maskesi altında egemenliğini 
sürdürmektedir. Timurlenk için her şey “kudret, kudret, kudret”tir. Timurlenk’in 
karşısında ise “iç hürriyeti” yakalamış Nasrettin Hoca ve daha sonra maskesine 
büründüğü Tıfli, direnç ve ruhun temsilcisi olarak yer alır. Öyle ki Timurlenk’in 
meclisindeki hiç kimse, iç sesi ile söylediğini onun kudreti ve zorbalığı karşısında 
dillendiremezken Tıfli çıkışları ile Timurlenk’in otoritesini sarsmayı dener. Bu tam da 
Hoca’nın mizah anlayışıyla denk düşen bir temsildir. Timurlenk’in çadırına karşılık 
Hoca’nın kalabalık türbesi de yine bu değerlerin mekânsal karşılıkları olarak göze 
çarpar. Hoca’nın türbesi neşe, direnç ve ruhu sembolize ederken Timurlenk’in çadırı 
korku kabullenme ve yası sembolize eder (Dicle, 2014). 21. Ve 22. Yüzyılda bu 
değerlerin temsili Bay Timur ve Nasır Cebe’de yansımasını bulur. Devrin kudret, 
zorba ve maddeci anlayışı bu çağda da Bay Timur’un maskesi altında yeniden sahneye 
çıkar. Yüzyıllar geçmiş olsa da kudreti tekelinde tutmak, hem memleketin hem de 
dünyanın sorunu olarak devam etmektedir. Bay Timur modernlik ve Batılılaşma 
sevdasıyla gücün tek elde toplandığı bir karakterdir. Nasır Cebe ise Hoca’nın da 
tesiriyle Bay Timur’un kurmak istediği dünyaya karşı “ruh” üzerine kurulabilecek 
dünyanın söylemleri ile onun ototritesinin karşısında yer alır. Akşehir’de Nasrettin 
Hocanın Çömezleri’ni Kalopatya’da ise Maria ve Karl Huger’i yeni dünyanın tekelci 
anlayışlarına karşı tavır almak üzere yanına çeker ve Bay Timur’da temsil edilen yeni 
düzenin karşısına eleştirel ve yıkıcı bir kahraman olarak -yine Hoca’nın ruhundan 
esinle- bu sefer Nasır cebe konur. Batıyı da Doğu’yu da yıkan, ruhun karşısında 
konumlanan; kudret ve dolaylı olarak maddeci anlayıştır. Kudretin maskeleri olan 
Timurlenk ve Bay Timur modern dünyayı şekillendirme çabasındaki 20.Yüzyıl 
diktatörlerinin doğrudan eleştirisi olarak okunabilir.  

Maske ve Ruh başlıklarının yarattığı karşıtlığın temellerini en yoğun Doğu – 
Batı ilişkisi üzerinde görürüz. Bu karşıtlık metinde birbiri ile bağlantılı üç temel 
meseleyi önümüze getirir. Bunlardan ilki; Doğu ve Batı’nın temel değerlerinin 
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içeriksel olarak Şekispir ve Hoca temsillerinde karşı karşıya gelmesi ve Doğu ile 
Batı’nın birbirlerine göre konumlanışı. İkincisi; 20.Yüzyılın eşiğinde Doğu ile Batı 
arasındaki ayrımda asılı kalan yerli medeniyetin içine düştüğü buhran. Üçüncüsü ise 
bu ayrım ve konumlanmanın daha sistemli bir düşünceye dönüştüğü oryantalist ve 
oto-oryantalist bakış açıları.  

Orta Cennet’te karşılaşan Şekispir ve Nasrettin Hoca, Batının ve Doğunun 
temsilcisi olarak hayata ve sistemlere bakışı birbirinden tamamen farklıdır. Şekispir’in 
yaşama ve meselelere bakışı son derece romantik iken Nasrettin Hoca hayat karşısında 
son derece realist, son bulmayan ruh - beden tartışmasında tarafını soranlara “Bir şeye 
taraftar değilim. … karnım acıkırsa yerim, ruhum sıkılırsa dua ederim” (Adıvar, 1945: 
51) diyecek kadar pratiktir. Şekispir’ için “ruh” azap veren ve insanların başını derde 
sokan ve ortadan kaldırılması gereken bir varlıkken Hoca’ya göre “ruh”u insandan 
ayırmak imkânsızdır. Yazar Orta Cennet’te Sokrat, Şekispir gibi Batılı isimlerin 
karşısına Nasrettin Hoca, İbn-i Haldun, Bilal-i Habeşi ve Timur gibi isimleri koyar. 
Andrea’ya göre yazar Halide Edip, bu Doğulu isimleri İslam’ın altın çağlarından çekip 
çıkararak özellikle seçmiş ve sergilediği karşıtlığı sağlam temellere dayandırmak 
istemiştir (Andrea, 2006: 12). Orta Cennet sakinlerinin daimi zihnini meşgul eden ruh 
mu maske mi tartışması, Şekispir ve Hoca’nın önderliğinde Doğu’nun ruh, Batı’nın 
ise vücutla eşleşmesini önümüze getirir. Nasır ve Şeyk’in bir sohbetlerinde dünyanın 
ruh ve maddeye ayrılışını sorguladıkları sırada Şeyk’in kurduğu şu cümleler bu 
anlamda dikkat çekicidir: “Allah, o Şarka indiği zaman ruhtu, ruh devrini açtı, Garba 
nazil olduğu zaman fikir idi, fikir devri açtı. Yeni Kaloptya’ya inince makine devri 
açtı. (Adıvar, 1945: 87). Bunun çok daha keskin anlatımı ütopik şehir Kalopatya’da 
göze çarpacaktır. Kaloptya’daki makine ve madde odaklı dünya Batılı ve Hristiyan 
değerler üzerine kuruludur ve bu medeniyetin en büyük tehdidi de “ruh” düşüncesi ve 
onun hala savunucusu olan bir kısım Doğululardır. 

Doğu ile Batı arasında gelgitler yaşayan yerli medeniyetin bunalımı da yine 
“maske” ve “ruh” kavramları ile aktarılır. Yazar Halide Edib’in de olaylar ve şahıslar 
üzerinden en eleştirel olduğu nokta burasıdır: Yerli medeniyetin içine düştüğü buhran 
ve yarattığı durumlar. Modern dünyanın temel değerleri Batı tarafından inşa edilmiş,  
özellikle modernleşme demek -21. Yüzyıldaki memlekette- Batılaşma ile eş değer 
görülmeye başlanmıştır. Mahir Torlan, Vali ve karısı Remziye Bektay, ilkokul 
öğretmeni Zehra; Batılı ve ruhun ortadan kaldırıldığı bir dünya düzeninin peşindedir. 
Yerli diye kimi rakıyı, kimi Çingene müziği ve dansını yasaklamak ister, Hoca’nın 
eski usul türbesi yıkılır, yerine çocukların yüksek sesle “Tirim, Trim, trim, Trak, tiki 
tak, Makineleşmek İstiyorum” şiirini seslendirdikleri bir çocuk bahçesi kondurulur. 
“Maske”ye bağlı bu kökten uzak Batılılaşmanın ve yarattığı bunalımın karşısına Nasır 
Cebe yerleşir. Nasır Cebe, Nasrtettin Hoca’nın ruhunun 21. Yüzyıldaki mirasçısıdır ve 
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bu bunalımı yerli ruhun ışığında atlatma tarafındadır. Bay Timur’un önderliğinde 
devrin Batılılaşma rüzgârı karşısındaki çözüm, yüzyıllar içinde Türk ruhunun en 
yoğun temsil edildiği “şahsiyet”lerinden birindedir. Çünkü Nasır Cebe’nin hayat 
verdiği “Nasretin Hoca ve temsil ettiği ironik düşünce sistemi, aydınlanma ve saf 
farkındalığın simgesidir. Bedeni ve ruhsal ihtiyaçlar arasında ikileme düşmeyen bir üst 
benlik sembolü olarak bireyleşim sürecini tamamlamıştır” (Eliuz, 2014: 76). Şimdi 
bunalımın karşısında ikilemde kalmayan zihni açık ve yeni medeniyetin imkânını 
yüzyıllardan beri süregelen yerli ruhta arayan ve bulan Nasır vardır ki Nasır yine bir 
humma anında karşılaştığı İbn Haldun’a “Demek ben Nasrettin Hocayım. Ondördüncü 
asırla yirmibirinci asır bir arada … Vazifemi yapmaya çalıştım. Herkese ruhtan 
bahsettim” (Adıvar, 1945: 93) diyerek ruh devri için olan çabalarından bahseder. 
Halide Edib, burada da çözümünü yine yerli olandan yana üretmiştir. 

Halide Edib’in bu ayrılık etrafında eleştirdiği bir husus da oryantalist ve oto-
oryantalist bakış açılarıdır. Bu mesele Doğu ve Batının karşı karşıya geldiği tüm 
sahnelerde sezilmekle beraber en yoğun 21. Yüzyıl Akşehirindeki yeni düzen 
taraftarları ve Kalopatya sakinleri tarafından dillendirilir. Doğu’dan gelen Nasır’ın 
önderliğindeki bir grup gezgin Kalopatya’da endişe ile karşılanır. Çünkü onlar 
Doğu/Müslüman/Türk imgelerinin temsilcisi olarak Hristiyan kaynaklı Kalopatya’ya 
“ruh mikrobu”nu bulaştırmaya gelmiştir. Bu sohbetlerde yerli kültür bilhassa 
Müslüman Türk Kadını ve harem kültürü, Türk yaşamı gibi konulardan örneklerle 
Kalopatyalılar tarafından oryantalist bir bakışla Batının aşağısında bir konuma 
yerleştirilir. 21.yüzyılın Batılılaşmaya çalışan Akşehirlileri de Türk/Doğu/ruh 
medeniyetine aynı pencereden yaklaşır. Remziye Bektay’a göre bu medeniyet 
tahripkâr ve menfi bir zihniyettendendir ve Anadolu’nun modern olabilmek için 
özellikle Nasrettin Hoca’da temsilini bulan bu sakin, alaycı zihniyetinden kurtulmak 
gerekmektedir. 20.yüzyıldan bu yana önce romantik daha sonra stratejik vesilelerle 
Doğu’ya yöneltilen bu sistemli düşünce, devrin tüm aydınları gibi Halide Edib’i de bir 
seçime zorlamış, Hoca ve zihniyetini bu oryantalist ve oto-oryantalist bakışları 
dengelemek üzere ideal bir karakter olarak kurgulamaya yöneltmiştir. Maske ve Ruh 
bu açıdan oryantalizmin kesin çizgilerle böldüğü dünyayı yeniden birleştirme fikrini 
denemiştir. 

Eserin son ve en önemli meselesi kurulacak yeni medeniyetin ilkeleridir. 20. ve 
21.yüzyılda sonu gelmeyen bu tartışmalar dünyanın siyasi ve sosyal bunalımları ile 
parelellik gösterir. Orta Cennet’te Akşehir’de ve Kalopatya’da da hala tartışılan ve 
uzlaşılamamış olan konu hangi ilkeye göre düzen kurulacağıdır. Orta Cennet’in 
sakinleri bunu tartışırken “ruh”un dünyadan sonsuza dek silineceği ve maddenin 
hüküm süreceği bir modelden yanadır. Şekispir, Batı’nın maddeci devri 
deneyimlediğini artık başka bir ruh devrine geçilmesi gerektiğini, söylese de Sokrat 
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öncülüğündekiler bunun kesinlikle karşısındadırlar. 21. Yüzyılın dünyası da aynı 
sorunla çalkalanmaktadır. Gazeteci Şeyk, Çin’e yaptığı gezinti sırasında herkesin bir 
örnekleşerek Batılılaştığını görür ve Batının hortlağının Doğuya kaçtığını söyler. 
Hâlbuki Batı, maddeci medeniyeti çoktan tüketip Doğu’nun mistik düşüncesini 
aramaya koyulmuştur. Bu anlamda yeni kurulacak medeniyetin Batının maddeci 
anlayışı üzerine kurulması yanlıştır. Akşehir’in Batılılaşmaya çalışan sakinleri de 
makine devrinden yanadır. Zehra öğretmenin öğrencilerini Makineleşmek İstiyorum 
şiiriyle talim ettirmesi bunun en çarpıcı örneğidir. Artık yeni çağın kapıları karnında 
türbin kuyruğunda uskur olanlarla açılacaktır. Bunun yanında Kalopatya ise “ruh”un 
ortadan kaldırılabildiği, özlemlenen dünyanın kurulabildiği bir yerdir. Ruh’un yıkımı 
için çok uğraşılmıştır ama Karl Huger’in başını çektiği Kalopatya İlerici Gençler 
Kulübü bu düzenden memnun değildir. Ona göre Batı’nın maddeci değerleri üzerine 
kurulu bu dünya “mesut eden değil, meşgul eden, kafasının içinde fikir, kalbinin 
içinde his bırakmayan, mütemadiyen uçuran, koşturan, yediren içiren medeniyet”tir. 
Huger’in kendi medeniyeti hakkında ki şu yorumu eleştirel bir tavırdadır: “Bir an 
durup düşünen adam burada bu medeniyetin sırf insanları harekete esir eden bir esir 
tüccarı olduğunu hissediyor. Düşünmeye meydan vermemeli, durmamalı. Çünkü 
durursak içimizde yemekle doymayan, su ile harareti gitmeyen bir açlık ve susuzluk 
olduğunu hissedeceğiz” (Adıvar, 1945: 85). Huger, bu yorumu ile adeta Halide 
Edib’in Batı merkezli kapitalist ve materyalist dünyayı eleştirmek üzere 
görevlendirilmiş sözcüsü gibidir. 

SONUÇ 

Eser, devrin kültürel, siyasi, ideolojik, bireysel ve toplumsal sorunlarını maske 
veya ruh seçimleri ile sembolleştiren ve bu sorunları merkezine tarihi şahsiyet 
Nasrettin Hoca ve zihniyetini alarak çözümlemeye çalışan ütopik/distopik bir 
metindir. Maskenin ölümlü ve ruhun ebediyeti ilişkisinin yol açtığı çağın ve 
modernitenin çıkmazlarına karşı reform önerisi sunan, karşı söylemi bulunan, tarihsel 
ve siyasi boyutları da olan bir metindir. Öngördükleri ve sunduğu reformlarla 20. 
Yüzyıl manifestosu olarak okunulabilecek metinde makineleşerek tek tipleşen insan ve 
medeniyetlerin eleştirisi yapılırken ruhun kendine özgü ve özgür olması gerektiği 
vurgulanır. Maske ve ruh temsilleri altında karşılıklı konumlandırılan hiçbir değer tam 
olarak yüceltilmez, bunun yerine dengenin ve terkibin önerisi yapılır.  
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ÖZET 

Hitaplar genelde müracaat bildiriyorlar. Bu müracaatın arkasında önce konuşanın nesneye 
çağrışı, sonraki aşamadaysa hitabın belirsiz, gizli özneye dönüşme işlemi durmaktadır. 
İçeriğinde birçok gizli ayırtıları taşıyan ve ifade eden hitaplar dilbilim kaynaklarında tek 
anlamlı anlaşılmamış ve onlarla ilgili farklı düşünceler ileri sürülmüştür.Hitapların geniş, kısa 
adlanmasına farklı bakış açısından yaklaşmayı tavsiye ederiz. Kendine belirten alan hitap 
genişlenmiş, belirteni olmayan hitaplar ise kısa adlanmasını daha uygun görüyoruz. Takısız 
sıfat tamlaması biçiminde olan hitaplara geniş hitap denilebilir, çünkü cümle öğelerinin 
geleneksel ayırımında da böyle yaklaşma kendisini gösteriyor. Hitaplar da cümle dışında var 
olmuyor, onlar da, zannimizce, cümle unsurudur. Cümle unsurlarına da aynı yönden, bakış 
açısından yaklaşmak doğru sonucun alınmasına ortam oluşturur. Hitabın anlamı bir tek 
müracaat bildirmekle kısıtlanmıyor. Hitap hem de konuşanın müracaat ettiği kişi ve eşyaya 
karşı tutum da bildiriyor. Bu tutum okşama, tavsiye etme, yalvarma, karşısındakine kin 
besleme, kızma, emretme ve b. şekilde olabilir. Hitap aracılığıyla müracaat edilenin özellikleri 
de belirtilebilir. Bunun için farklı araçlar kullanılır ve sözcüklerin seçimi önemlidir. Bu tür 
hitaplara aşağıdakileri örnek verebiliriz. 

Metinde tekrarlanan, farklı belirtenler sayesinde genişlenen metaforik hitap tonlanma, tempo, 
duraklama, vurgu, ritim, melodi ile müzikal sesleniyor. Bu ise hitabın yarattığı anlam inceliği, 
metne bağlılık sayılıyor. Yukarıda saydıklarımız hitabın cümle ile hem semantik, hem de 
dilbilgisel ilişkisini kanıtlıyor. Sanatsal hitaplar ritim ve tonlanma ile eşlik ediliyor, metne süs 
veriyor. Anlatımlı karakter taşıyan hitaplar içeriğindeki sözcüklerin kelime anlamı, ifade tarzı, 
tonlanması, imgeselliğini artırıyor ve şiirsel dilin akışına ve aydınlığına sebep oluyor. Bu ise 
imgelerin iç dünyasını açmakta yazara yardımcı oluyor. Hitap cümlenin kuruluş yapısını 
zorlaştıramıyor, fakat cümleni genişlendirebiliyor. Bazen öyle durumlar oluyor ki, bir hitapla 
kişinin bireysel imgesi karakteristikleşiyor, onun bireysel karakteri öne çıkıyor. Sevgiyi 
hakeden sevdiriliyor, nefreti hakedene nefret öne çıkıyor. Olumsuz anlatımlı hitaplar da güçlü 
araç olarak kendini gösteriyor. Hitapları bazen cümleni zorlaştıran unsur sayıyorlar. 
Zannimizce, hitaplar cümleni zorlaştırmıyor. Onlar (hitaplar) cümlenin hem yatay, hem de 
dikey açıdan genişlendiren unsurlarıdır. 

Anahtar Kelimeler:Sübjektif kip, dil edebiyat, genel kip, tonla, leksik-semantik anlam. 

MEANING AND SAYING KINDS OF THE ADDRESS 

ABSTRACT 

One of the elements of a sentence particular in its intonation, melodicity and the subjective 
modality it espresses, is direct address. The direct address is about addressing someone. It 
follows the process of addressing is of the speaker to the object, and at a later stage, the 
addressee becoming an undefined, hidden subject. 

The direct address holds and expresses a lot of hidden nuances and as such, have not been 
treated in the same way in linguistic literature and different opinions have been expressed 
about it. Some scholars have considered them to be an unnecessary addition in a sentence, 
others thought it unrelated to sentence, all the while other linguists believed it to be equal to 
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other parts of sentence. This demonstrates the special connection direct address has to a 
sentence by being added to it to expand its meaning vertically and horizontally.   

 The direct address is the carrier of subjective modalities that is capable of influencing the 
general modality of a sentence. It cannot change the general structure of a sentence, however it 
can alter the impact of the thought expressed. This depends on the specific feature expressed by 
the direct address and the word and expressions used to express it. Intonation is of particular 
importance in connecting such phrases to a sentence and so are the tempo, pause, logical 
emphasis, rhythm, melody. 

We believe that the direct address, an element that has brought the nation’s history, culture and 
ethno-psychology to the modern age and that serves to express the attitude towards a given 
thought cannot be an unnecessary component of a sentence. The direct address is intended for 
addressing someone, it is a plea. This grammatical, lexical and semantic-stylistic category 
helps add expressiveness and melodicity and is particular importance due to its capacity to 
express intonation.  

 The direct address is expressed through words and expressions with lexic-semantic meaning in 
a nominative case. They can be simple and complex, broad and concise, all of which have to be 
approached differently. Simple direct address is expressed by parts of speech, while complex 
direct address is expressed by phrases. 

 Direct address also expresses the attitude of the speaker towards the addressed person or item. 
This could be an expression of endearment, advice, pleading, hate, anger, order, etc. 

Keywords: subjective modality, linguistic literature, general modality, Intonation, lexic-
semantic meaning. 

*** 

Kendine özgü tonlanma, melodiklik ve ifade ettiği öznel modallığın ifadesiyle 
ayırt edilen cümle içindeki unsurlardan biri de hitaplardır. Hitapların diğer sözdisimsel 
unsurlardan farkı hem de onların biçim ve içeriğidir. Yani onlar (hitaplar) biçimine 
göre III şahsı, içeriğine göre ise II şahsı ifade ediyorlar. Hitaplar terimiyle biz ilk kez 
F.İ. Buslayev’in yazdığı “Rus dilinin tarihi grameri” adlı kitabında karşılaşıyoruz 
(Buslaev 1875: 357) 

Hitaplar genelde müracaat bildiriyorlar. Bu müracaatın arkasında önce 
konuşanın nesneye çağrısı, sonraki aşamadaysa hitabın belirsiz, gizli özneye dönüşme 
işlemi durmaktadır. İçeriğinde birçok gizli ayırtıları taşıyan ve ifade eden hitaplar 
dilbilim kaynaklarında tek anlamlı anlaşılmamış ve onlarla ilgili farklı düşünceler ileri 
sürülmüştür. Bu düşünceleri gruplandırırsak, tamı tamına aşağıdaki manzarayla 
karşılaşırız. 

1. Bir grup bilim adamı hitabın cümleyle bağıntılı olduğunu söylemişler. (Al-
Kadimi 1968: 47). Bu gruba giren dilbilimcilerden bir kısmıysa hitabın cümle ile 
bağıntısını kabul ederken, hem hitapları, hem de ara sözleri türdeş öğeler sırasında 
öğrenmişler (Zekiyev 1971: 240). A.G.Rudnev hitap ve ara sözlerin cümleleri 
zorlaştırdığını belirtmiştir ve onları paralel olarak öğrenmiştir (Peşkovski 1968:  35).   
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2. İkinci gruba giren dilbilimciler hitabı ve ara sözleri cümle terkibine giren 
fazla unsur adlandırmışlar. (Peşkovski 1938: 76).   

3. Üçüncü gruba giren dilbilimciler hitabın cümleyle dilbilgisel açıdan bağlı 
olmadığını belirtmişler. (Aslan Aslanov “Azerbaycandiliningrameri” (Bakü 1959);  
Abdurrahman Cevatov “Hitap. MüasirAzerbaycandili” (Bakü 1981); Yusuf Seyidov 
“Grammatikcihettencümleüzvleriilealakadarolmayansözler” (Bakü 2006)  v.b.)   

4. Dördüncü gruba giren dilbilimciler ise hitapları cümlenin üçüncü dereceli 
öğesi adlandırmışlar. (Аbdulrauf Saufullayev “Özbek dilinde ara sözler” (Bakü 1972). 
A.R. Seyfullayev hitap ve ara sözleri cümlenin üçüncü dereceli öğesi saymamıştır. 

5. Beşinci gruba giren dilbilimciler ise hitap ve ara sözlerin tam dilbilgisel 
ilişkisini kabul etmemiş ve bu sözlerin cümleden ayrılmadığını da belirtmişler. Bu 
gruba giren dilbilimciler hitap ve ara sözlerin cümle, onun öğeleri ve hisseleri ile 
semantik bağlılığını kabul ederek bu dilbilgisel bağlılığın özel tür olduğunu 
göstermişler. Yani, hitaplar ve ara sözler cümle ve onun öğeleri ile birinci ve ikinci 
dereceli öğeler gibi değil, özel kendine özgü ilişki ile bağlılar. E. Cevatov ve Zemfira 
Şahbazova bu bağlılığın relatif (nisbi) ilişki olduğunu belirtmişler. 

Zannimizce, hitabın cümle ile ilişkisi kendine özgüdür. Hitaplar cümledeki 
genel modallığı etkileyebilen öznel modallığın taşıyıcılarıdır. Hitap cümlenin genel 
yapısını değişemiyor, fakat cümlede ifade edilen yargının etkisini değişebilir. Bu ise 
hitabın ifade ettiği nitelikle, ifade olunduğu sözcük ve tamlamalara bağımlıdır. Böyle 
ifadelerin cümleye bağlanmasında tonlanma mühim rol oynuyor. Hitapların cümle ile 
bağlanmasında tonlanma, tempo, duraklama, mantık vurgusu, ritim, melodi de mühim 
rol oynuyor. Saydıklarımız hitapların cümleye kendine özgü bağlanmasına hizmet 
ediyor. Hitapların cümledeki yeri, kullanım tarzı da, bu bağlantı da cümleye yeni 
içerik vermeye hizmet ediyor. 

Halkın tarihi, kültürü, etnopsikolojisini kendisiyle çağdaş devre taşıyan, çağrıda 
bulunmakla beraber söylenilen yargıya karşı tutumunu bildiren hitaplar, zannimizce, 
cümlede  fazla unsur olamaz. Konuşan, hitap ettiği kişiye, nesneye karşı olan tutumu 
da hitapla sergileyebilir. Müracaat edilen yalnız hitap kullanılan cümlede kalmakla 
yetinmiyor. Bu müracaatla yargı sonraki metne geçiyor, metnin öğelerini birbirine 
bağlıyor. Örneğin: 

Başına döndüğüm ey güzel peri, 

Adettir, koparırlar ilkbaharda menekşeyi. 

Ağ ince elinde bir demet bağla 

Körpe, dumanı üstüne diz menekşeyi. (Aşık Gurbani) 
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Bu küçük şiir parçasında sevgilisine müracaat eden lirik kahraman sonraki 
mısralarla da aynı hayalinde peri adlandırdığına kendi istek ve arzularını bildiriyor. 
Artık bu az önceki o parçada kendini nesne gibi gösteren hitabın içeriğindeki gizli 
özne öne çıkıyor ve bu öne çıkma kendisini belirgin göstererek sanki cümlenin 
semantik yükünü – özne modallığını ifade etmeye başlıyor. Şiirin tüm kıtaları da 
müracaat olunanla bağlıdır. Bu bağlılık dışsal değil, içsel bağlılıktır. Bu ise hitabın 
cümle ile mantıki-semantik, dilbilgisel bağlılığına hizmet ediyor. Hitap kullanılan 
cümlelerden sonra kullanılan kuruluşun yapısına bağımlı olmadan, müracaat olunan, 
gizli şekilde kendisini gösteriyor, sergiliyor. Sanki ondan rica edileni, isteği, talebi 
ifade ediyor. 

A. Cevatov hitapların cümle ile ilişkisinden konuşurken bu ilişkinin olduğunu 
haklı olarak belirginleştiriyor ve bu ilişkinin cümle ile hem mantıki, hem de dilbilgisel 
olduğunu yazıyor. Biz A. Cevatov’un düşüncesini kabul ediyor ve bu düşünceyi daha 
da açmak istiyoruz. Yani hitaplar yalnız kullanıldıkları cümle ile değil etkileyebildik-
leri metin parçasıyla bağlıdırlar. Bu bağıntı sayesinde hitap metin parçasındaki yapıları 
bağlayarak mikrometin oluşturabiliyorlar. 

Hitaplar biçimce III şahsı, anlamca ise II şahsı belirtiyorlar, bununla da 
cümlenin özne ve yüklemi ile ilişkisi kendisini ilginc yönden sergiliyor. 

Hitaplar cümledeki işin icracısı olabilirler. Bu zaman özne III şahısta oluyor. 

Peki neden böyle esiyorsun, rüzgar 

Sabrımı kesiyorsun, rüzgar. 

Burada hitap cümlede görev yapan özne rolünü oynuyor. Müracaat olunan kişi 
işin icracısı olmayabilir. Örneğin:  

Ey beni hayran eden, derhap gördüm ben seni, 

Ne peri, ne ademi, mehtap gördüm ben seni (Hatayi) 

Bazen hitap metnin başında gelmiyor, bu zaman yöneltilen düşüncesini 
yöneltene diyor ve bundan sonra ona müracaat ederek düşüncesini netleştiriyor, 
somutlaştırarak tamamlıyor. Örneğin:  

Perişan halin oldum, sormadın halini perişanım, 

Kederinden derde düştüm, kılmadın tedbiri derman, 

Ne dersen, rüzgarım böyle mi geçsin, güzel hanım. 

Gözüm, canım, efendim, sevdiğim, devletli sultanım. (M. Füzuli) 

Hitaplar konuşma eylemi zamanı belirli kişiye müracaat, çağrıdır. Bu 
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dilbilgisel–kelime ve semantik–üslubi kategori dilde anlatımlılığı, melodikliği ifade 
ediyor. Tonlanmanın ifadesi sonucunda dilde büyük önem kazanıyor. Hitaplar yalın 
halde olan kelime - semantik anlama sahip olan sözcük, tamlama ile ifade olunuyor. 
Yapısına göre hem basit, hem de bileşik olabilir.  

Basit hitaplar genellikte söz bölükleri ile ifade olunuyor. Prof. Gezenfer 
Kazımov basit ve birleşik hitaplara karşı tutumda farklı tutum bildiriyor. Yazar 
bununla ilgili gösteriyor: “Hitapların yapısı cümle öğelerinin yapısından farklıdır. Söz 
bölükleri ile (basit, türemiş ve birleşik sözcüklerle) ifade olunan öğeler basit, 
tamlamalar ile ifade olunan öğeler birleşik kabul ediliyor. Hitapların yapısını 
belirlemek için diğer ilkeler kullanmak gerekiyor, çünkü hitabların temelinde adlar, 
adlaşmış sözcükler ve ad tamlamaları dursa da, onlar çoğu zaman belirten sözcükler 
sayesinde genişleniyor ve sonuçta da iki öğeye – özne ve onun belirtenine uygun 
oluyorlar. Bu nedenle de bir öğe hacminde olan hitaplar kısa (basit), iki öğe hacminde 
olan hitaplar geniş (birleşik) hitap kabul ediliyor” (Saufullayev 1972: 35).   

Biz bununla ilgili farklı düşünce söylemeyi daha uygun biliyoruz. Zannimizce,  
basit ve birleşik, geniş ve kısa anlayışlarına farklı bakış açısından yaklaşmak gerekir. 
Bu ayırımda cümle öğelerinin geleneksel ilkelerine dayanmak daha uygun olur. Yani 
basit hitaplar söz bölükleri ile ifade olunan, birleşik hitaplar ise tamlamalar ile ifade 
olunan hitaplar olarak adlanmalıdır. 

Bu da kurban bayramı, 

Yaprak, kurbanın olayım! 

Kalksın zafer bayramı, 

Toprak, kurbanın olayım. (Ebülfez Medetoğlu) 

 

Şükriyye, kaderim benim 

Şükür hudaya! 

Gördüğüm doğru mu, yoksa rüya. (Ahmet Cevat) 

 

 Dön, benim gülüm, dön bu yere. 

Ey benim isteğim, nasıl gelmez oldun. (Ali Kerim) 

Hitapların geniş, kısa adlanmasına farklı bakış açısından yaklaşmayı tavsiye 
ederiz. Kendine belirten alan hitap genişlenmiş, belirteni olmayan hitaplar ise kısa 
adlanmasını daha uygun görüyoruz. Takısız sıfat tamlaması biçiminde olan hitaplara 
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geniş hitap denilebilir, çünkü cümle öğelerinin geleneksel ayırımında da böyle 
yaklaşma kendisini gösteriyor. Hitaplar da cümle dışında var olmuyor, onlar da, 
zannimizce, cümle unsurudur. Cümle unsurlarına da aynı yönden, bakış açısından 
yaklaşmak doğru sonucun alınmasına ortam oluşturur.   

“Müasir Azerbaycan dili” kitabında bununla ilgili bazı farklılıkları dikkate 
almazsak, söylediğimiz düşüncenin kanıtı ile karşılaşırız. Bu kitapta yazılan “Yapısına 
göre hitaplar basit ve birleşik oluyor. Bunlara kısa ve genişlenmiş hitaplar da 
deniliyor” cümlesindeki kısa ve geniş adlandırılmanın paralel kullanılması dikkate 
alınmazsa ileri sürülen kanıtlar daha makuldur (Abdullayev, Seyidov, Hasanov 2007: 
217).  

Sonraki cümlelerde ise öncekilerden farklı olarak bizim düşündüğümüz gibi 
“bir sözcükten oluşan hitaplar basit hitaptır, birleşik hitaplar tamlama biçiminde 
oluyor kanıtı kendisini belirgin şekilde hissettiriyor. (Abdullayev, Seyidov, Hasanov 
2007: 217). Ders kitaplarında “Birleşik hitaplar bazen belirleyen sözcüklerin 
aracılığıyla genişleniyorlar” kanıtına biz küçücük ilave etmek istiyoruz. Yani 
belirleyen öğe hem basit, hem de birleşik hitaba eklenebilir. Bu ise hitabın 
genişlenmesi demektir.  

Örneğin:  

Yazın nevbaharısın bizim diyarda 

Kıvrım tellerini sana, menekşe! 

Ben seni sevmişim bir ilkbaharda 

Gönlümü vermişim sana, menekşe! 

(Samet Vurgun) 

Kıtada kullanılan hitap “menekşe” sözcüğüdür. Şair – yani lirik kahraman 
menekşeyi ön plana çıkarıyor. Heyecanı, hislerini, iç dünyasını, duygularını 
yansıtıyor. Mısraları menekşeye çok nazik dille diyor, fakat burada hitap basit olsa da, 
ona adanan bu sözcükler insanı coşkulandırıyor. Hitaba eklenen belirleyen sözcükler 
ise bu tutumu biraz da yumuşatıyor, anlamı derinleştiriyor. 

Dahiler yaradan ey büyük ana, 

 Şiirlerimin her kelimesi alkıştır sana! 

(Samet Vurgun)  

Bu mısrada gayri türdeş belirten alan müracaat nesnesi güçlü ve etkileyici araca 
dönüşüyor. Hitaplar farklı eşya ve varlıkların adını ifade edebilirler. Çağdaş 
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Azerbaycan dili kitabında hitapların müracaat nesnelerini üç grupta birleştirmişler 
(Abdullayev, Seyidov, Hasanov 2007: 218). 

1. İnsan adı ifade eden 

2. Diğer canlıların adını ifade eden 

3. Cansız eşyaların adını ifade eden 

Bu grupların içinde belirlenmesi gereken ayırmaların olduğunu dikkate almak 
gerekir. Hitapların kullanımında müracaat bir çizgi gibi geçiyor. Fakat bu müracaatın 
arkasında ve iç anlamında içeriğinde öznel modallığın farklı ayırtıları sergilenebilir. 
Bu, konuşmanın özelliklerine, eserin janrına, kalıbına, türüne bağlıdır. 

Hitabın anlamı bir tek müracaat bildirmekle kısıtlanmıyor. Hitap hem de 
konuşanın müracaat ettiği kişi ve eşyaya karşı tutum da bildiriyor. Bu tutum okşama, 
tavsiye etme, yalvarma, karşısındakine kin besleme, kızma, emretme ve b. şekilde 
olabilir. Hitap aracılığıyla müracaat edilenin özellikleri de belirtilebilir. Bunun için 
farklı araçlar kullanılır ve sözcüklerin seçimi önemlidir. Bu tür hitaplara aşağıdakileri 
örnek verebiliriz. 

I. Hitap için seçilen sözcüklerin aracılığıyla. 

1) Güzel, sana malum olsun 

Tutuştum, yanıyorum ben. (Aşık Alesker) 

2) A bimürüvvet, hasretin çekmekten 

 Yıllar ile hasta düstüm başa-baş. (Aşık Alesker) 

3) Azizim, neyleyim sana 

 Düşmüş meylim sana (mani) 

4) Amele, kendini sen de bir insan mı sanıyorsun? 

 Parasız adam, insanlığı kolay mı sanıyorsun?  

(Mirze Alekber Sabir) 

II. Ekler ve yardımcı sözcüklerin aracılığıyla. 

1) Ey oğlum, ey kızım ben sensiz nasıl yaşarım?  

2) Ben baht göçü, kader yorgunu, 

Sındır sözlerimle bu ateşimi, 

Yok senden yakını, yok canım-gözüm 

(“Azerbaycan” dergisi 2016: 14) 
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Örneklerde kullanılmış iyelik ekleri kendi asıl özellikleri ile beraber naziklik, 
sevgi, iyelik, istek ifade ediyorlar. 

III hitaplar ek alabiliyorlar. Ekler kendilerine özgü açıklayıcı, somutlama, aynı 
nesneye ait olması ile beraber farklı tutum da ifade edebilir. 

1. Geri dön, gözümün nuru,gönlümün ateşi, 

        Geri dön düzene sal bu dünyayı (Ali Kerim) 

2. Kuzum, yavrum! Adın nedir? (Hüseyin Cavit) 

Örneklerde hitaptaki modallığı artırmak için dilbilgisel araçlar – iyelik ekleri 
kullanılmıştır. 

3. Bazı durumlarda hitaplar farklı karakterli sözcüklerin eklenmesiyle 
genişlenir ve etki gücü artırılır. Örneğin: 

Gülnar: Of, anneciğim, anne! 

Emine: kurban olurum sana! 

Benim tatlı yavrum, akıllı kızım! 

Sürüden ayrılmış küçücük kuzum! (Samet Vurgun) 

 Metinde tekrarlanan, farklı belirtenler sayesinde genişlenen metaforik hitap 
tonlanma, tempo, duraklama, vurgu, ritim, melodi ile müzikal sesleniyor. Bu ise 
hitabın yarattığı anlam inceliği, metne bağlılık sayılıyor. Yukarıda saydıklarımız 
hitabın cümle ile hem semantik, hem de dilbilgisel ilişkisini kanıtlıyor. Sanatsal 
hitaplar ritim ve tonlanma ile eşlik ediliyor, metne süs veriyor. Anlatımlı karakter 
taşıyan hitaplar içeriğindeki sözcüklerin kelime anlamı, ifade tarzı, tonlanması, 
imgeselliğini artırıyor ve şiirsel dilin akışına ve aydınlığına sebep oluyor. Bu ise 
imgelerin iç dünyasını açmakta yazara yardımcı oluyor. Hitap cümlenin kuruluş 
yapısını zorlaştıramıyor, fakat cümleni genişlendirebiliyor. Bazen öyle durumlar 
oluyor ki, bir hitapla kişinin bireysel imgesi karakteristikleşiyor, onun bireysel 
karakteri öne çıkıyor. Sevgiyi hakeden sevdiriliyor, nefreti hakedene nefret öne 
çıkıyor. Olumsuz anlatımlı hitaplar da güçlü araç olarak kendini gösteriyor. Örneğin:  

1. Ah, cellat, birmürüvvet! Şimdi dinle! 

 Süleyman dünyası sana da kalmaz! (Samet Vurgun) 

2. Selma: Git, namert misafir, git! Alçak mürteci! 

  Git, miskin herif, git! Cellat, yırtıcı! (Hüseyin Cavit) 

Edebiyatta kullanılan hitapların anlamı bazen tonlanma ile değiştirilebilir. 
Görünüşte olumlu olan hitabın içeriğinde, metnin genel içeriği ve tonlanma sayesinde 
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anlam olumsuz tona değiştiriliyor.  Örn.: S. Vurgun’un “Ferhat ve Şirin” eserinde 
Meryem’in Şirin’e müracaatı olumlu anlatımlıdır, fakat tonlanma sayesinde alay, 
istihza anlamlı olumsuz ton alınıyor.  

1. Meryem: Söyle, sen miydin? 

Aha… avlanan şikar! 

O diller destanı nazenin nigar! 

Niçin susuyorsun, muhterem misafir! 

(Samet Vurgun) 

2. Huraman: Vagif, ey serverim, ey tacidarım. 

Vagif: Ne diyorsun? Vefalı yarim! 

(Samet Vurgun) 

Edebiyatta küfür ve hakaretamiz hitaplar, ifadeler kişiler arasındaki ilişkiyi, 
kişilerin kendi seviyelerini, ilişkilerinin gerginleşmesini gösterebilir.   

Bu zaman hitabın modallığı değişiyor, o cümlenin genel modallığını da 
değişiyor, yöneltiyor. Bu tür hitaplar bir tek müracaat, duygu-heyecan değil, hem de 
karakterizeedici unsurlar rolunde çıkıyorlar. Örn.: Ali bey Göyerçin’e dişini gıcıyarak:  
Kırk tencerenin damızlığı, ey hırsızbaşı, mezarsız, kefensiz Cilov han kızı – dedi. 

Bununla, hitabın konuşanın hem olumsuz, hem de olumlu tutumunu bildirdiği, 
soylenebilir. Hitaplardaki türdeşlik sayesinde anlatımsallık kendisini gösterebiliyor. 
Türdeş hitapların her biri kendiliğinde belirten alıyor, coşkuyla denilen hitaplardaki 
imgesellik metni daha akıcı yapıyor.  

Gülen güneş! Akan pınar! Şakıyan bülbül! 

Çiçeklenen çiçek! Gelin – gelin pencedemden kendi konunu 

Saçan gül! Yemin ediyorum, sizing için yeşil çimen, 

Yeşil vadi! Yüreğimi meşale gibi kaldırırım göklere. 

(S. Vurgun) 

Hitapların tekrarlanması bazen üzülme duygusunu ifade edebilir. 

Söğüt! Söğüt! Fikrin dolgun, kalbi hassas 

Candan zayıf insanlara benzeyişin var.  

(S.Vurgun) 

Bazen tekrar hitabın ifade ettiği anlam farklı duyguları bildiriyor. 
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Ormanlar! Ormanlar! Gerçekten de siz 

Yazın da, kışın da aynı baharsınız. (S.Vurgun) 

Hitapları bazen cümleni zorlaştıran unsur sayıyorlar. Zannimizce, hitaplar 
cümleni zorlaştırmıyor. Onlar (hitaplar) cümlenin hem yatay, hem de dikey açıdan 
genişlendiren unsurlarıdır. Yatay genişlenme derken cümle içi unsurların sırasının 
artmasını, genişlenmesini, dikey yönde ise cümlenin semantik içeriğini, anlam 
derinliğini kastediyoruz. Cümle içeriğinde olan hitap yalnız müracaat bildirmekle 
yetinmiyor, aynı zamanda anlam yükünü de etkiliyor, hem öznel modallık bildirerek 
cümlenin genel modallığına hizmet ediyor, onu yönlendiriyor, genel yargıya karşı 
tutum bildiriyor. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Orhan Pamuk’un “Cevdet Bey ve Oğulları” ile Necip Mahfuz’un “Kahire 
Üçlemesi”nde yer alan romanı “Saray Gezisi”; kurgu-toplum-kültür açısından irdelenmeye 
çalışılacaktır. Çoğulcu bir bakış açısıyla değerlendirilecek olan eserlerde, toplumsal ve kültürel 
öğelerin ve olayların kurguya yansıması bağlamında incelenmesi hedeflenmektedir. 

Cevdet Bey ve Oğulları ile Saray Gezisi adlı eserlerin kurgularında yer alan dönemlere ait 
toplumsal ve kültürel yansımalar dikkat çekmektedir. Orhan Pamuk, Türk toplumunun büyük 
bir değişim yaşadığı oldukça önemli bir dönemini el aldığı romanında, kurgunun içerisine 
serpiştirdiği toplumsal ve kültürel öğeler sayesinde okura, anlattığı dönem ile ilgili zengin 
bilgiler sunar. Cevdet Bey ve Oğulları, Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiyesi’ne geçiş ve bu 
süreçte değişen İstanbul ve değişen yaşam tarzını bir ailenin özelinde okura aktarmaya çalışır. 
Necip Mahfuz’un “Kahire Üçlemesi” olarak anılan eseri; Saray Gezisi, Şevk Sarayı ve Şeker 
Sokağı olmak üzere üç kitaptan oluşmaktadır. Necip Mahfuz da, tıpkı Orhan Pamuk gibi bir 
ailenin özelinde anlattığı hikâyesinde aslında Kahire’nin zaman içerisinde değişen yüzünü, 
farklılaşan yaşamları ve değişen dünyayı anlatır.     

Orhan Pamuk Cevdet Bey ve Oğulları romanının kurgusunda İstanbul’u ele alır. Cevdet Bey ve 
Oğulları genel olarak Nişantaşı ve çevresindeki semtleri yoğun olarak anlatır. Ancak romanın 
kurgusunda yer alan diğer semtler nedeniyle değişen yaşam tarzının toplum ve kültüre 
yansımaları net bir şekilde gözlemlenmektedir. Necip Mahfuz da üçlemesinde Kahire’yi ele 
alır. 1990larda İngiliz işgali altında olan Kahire’de zaman içerisinde yaşanılan değişikliklerin 
topluma ve kültüre yansımaları oldukça dikkat çekicidir. 

Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, Necip Mahfuz, Kahire Üçlemesi, 
toplum, kültür.   

FICTION- SOCIETY- CULTURE RELATIONSHIP IN ORHAN PAMUK’S 
CEVDET BEY VE OĞULLARI AND NAGUIB MAHFOUZ’S PALACE WALK 

ABSTRACT 

The aim of this study is to focus on fiction- society- culture relationship in Orhan Pamuk’s 
Cevdet Bey ve Oğulları and Naguib Mahfouz’s Cairo Trilogy works. We’re intend to examine 
social and cultural factors which reflected to the fictions in these works with an eclectical view. 

Social and cultural reflections that belong to the periods of Cevdet Bey ve Oğulları and Cairo 
Trilogy works’ fictions are very remarkable. Orhan Pamuk is dealing with Turkish society’ 
different periods in these works and is giving very important information about social and 
cultural factors to the readers. Cevdet Bey ve Oğulları tells us passing period of Ottaman 
Empire to the Turkish Republic and gives information about changing life style as a result of 
this passing period. Naguib Mahfouz’s Cairo Trilogy consists of three books: Palace Walk, 
Palace of Desire and Sugar Street. Naguib Mahfouz tells us a family story like Orhan Pamuk 
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and with this family story he gives information about changing life style and changing World 
in Cairo. 

Orhan Pamuk takes Istanbul as a fiction city in his work. Cevdet Bey ve Oğulları takes place in 
Nişantaşı and the other close places to Nişantaşı. And this novel mention reflection of changing 
life style to the society and culture with many places in their fictions. Naguib Mahfouz takes 
Cairo as a fiction city in his work. Palace Walk mentions the reflection of changing life style to 
the society and culture after the 1990s English occupation. 

Keywords: Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, Naguib Mahfouz, Palace Walk, society, 
culture. 

Necip Mahfuz, 1998 yılında almış olduğu Nobel edebiyat ödülü ile adını ve 
Modern Arap Edebiyatını geniş kitlelere duyurmuş önemli bir isimdir. Yaşamı 
boyunca -Nobel edebiyat Ödülünü almak için bile- Kahire’den ayrılmamıştır. Bu 
nedenle Kahire’yi ve Kahire’nin zamanla değişen yüzünü en iyi bilen, yaşanılan 
değişimler sonucu kültürel ve toplumsal hayattaki farklılaşmalara tanıklık eden biridir. 
Mahfuz, çocukluğunu Kahire’nin el-Cemâlliye semtinde geçirmiştir, anılarında o 
dönemki toplum yapısı ile ilgili şunları söylemektedir:   

O günlerde semtimiz Mısır toplumunun bütün kesimlerinin bulunduğu başlı 
başına gizemli bir dünyaydı. Askerlerin, polislerin, küçük memurların yanı sıra 
varlıklı kimseler de semtimizde ikamet etmekteydiler. Mesela es-Sükkerî, el-
Muheylimî ve es-Sîsî konaklarını, tüccarlara ait eski evleri orta halli ve dar 
gelirlilere ait evleri bir arada görebilirdiniz. Bütün bu farklı gruplar Ramazan 
ayında birbirleriyle görüşürlerdi. Zenginler evlerini fakirlere açarlardı. Semtte 
oturan herhangi bir kimse, hatta yabancılar da bir zenginin evine girebilir, 
karınlarını doyurabilirlerdi. Otuzlu yıllardaki bu âdetin yok oluşuna maalesef 
şahit oldum. Sonraları zengin aileler Batı Abbasiye’ye benim gibi orta halliler ise 
Doğu Abbasiye’ye göç ettiler (Ürün, 2002, s.62).     

Yazar, çocukluğunu farklı kültürlerin ve toplumun farklı kesimlerinin bir arada 
ikamet ettiği, uyumlu ve güzel bir ortamda geçirmiştir. Ancak değişen zaman, değişen 
toplum yapısı kültürde de farklılaşmaları beraberinde getirmiştir. Necip Mahfuz, 
eserlerinde Kahire’yi ve Kahire’de yaşanılan değişim ve gelişmeleri kendi 
tanıklığından yola çıkarak sembolleştirerek anlatmıştır. Yazarın “başyapıtı” olarak 
nitelenen Kahire Üçlemesi’nde bir ailenin üç kuşak boyunca hayatı anlatılır. Her 
kuşak ile birlikte yaşanılan değişimler Kahire’nin değişimini gün yüzüne çıkarır.  

Mahfuz’un eserlerindeki toplumcu gerçekçi tavır, yazarın öne çıkan önemli bir 
özelliğidir. Yazar, eserlerinde toplumda gördüğü tüm çarpıklıkları ve sorunları olduğu 
gibi yansıtır. Yazarın bu anlamda öne çıkan eserleri arasında üzerinde yedi yıl çalıştığı 
“Kahire Üçlemesi” yer alır. MenahemMilson eseri incelerken şunları söyler: 
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Hikaye, Kahireli ailenin 1917-1944 yılları arasındaki dönemde, orta sınıfın 
varlığının detaylı bir resmini vererek üç kuşağını takip eder. Ev, pazar, kahve, 
ofis, genelev, üniversite gibi mekanların arka planında Mahfuz; Mısır 
milliyetçiliği, aile ilişkileri, aşk, yazarın toplumdaki yeri, İslamcı köktenciliğin 
karşısında sosyalizm gibi çok katmanlı konuları işlemektedir (Milson, 2001: 37).  

İlk kitap olan Saray Gezisi’nde 1990’lü yıllarda İngiliz işgali altındaki 
Kahire’de yaşayan Ahmet Abdülcevat Bey’in eşi ve çocuklarıyla olan ilişkisi yer alır. 
Ahmet Abdülcevat Bey, evinde eşine ve çocuklarına karşı son derece sert ve despot 
iken, her akşam katıldığı içkili arkadaş eğlencelerinde bir o kadar farklılaşıp neşeli ve 
kibar birine dönüşmektedir. Karısı Emine ise evden dışarı tek başına çıkamayan, bütün 
vaktini evde çocukları ve eşi için çalışarak geçiren bir ev hanımıdır. Saray Gezisi; 
Ahmet Abdülcevat Bey, Emine Hanım, çocukları Yasin, Hatice, Ayşe, Fehmi ve 
Kemal’in çekirdek aile olarak yaşadıklarını anlatır. Üçlemenin ikinci kitabı olan Şevk 
Sarayı’nda, Ahmet Abdülcevat Bey ve ailesinin hayatı anlatılmaya devam ederken, 
artık ikinci kuşağı oluşturan çocukların, Yasin, Hatice, Ayşe ve Kemal’in yaşamlarının 
anlatılması romanda daha da ağırlık kazanmaya başlar. Üçlemenin son kitabı olan 
Şeker Sokağı’nda ise artık iyice yaşlanmış olan Ahmet Abdülcevat Bey ile sokağa 
çıkmak için kimseden izin almayı gerek görmeyen Emine Hanım ve ailenin üçüncü 
kuşağını oluşturan torunlarının hikâyesi anlatılmaya başlanır. Okur tüm bu üç kuşağa 
ait hikâyeleri okurken de arka planda Kahire özelinde Mısır toplum ve kültüründe 
yaşanılan değişimleri de görmüş olur.  

Arap edebiyatında Necip Mahfuz ne kadar Kahire ile özdeşleşmiş ise, Türk 
edebiyatında da Orhan Pamuk da bir o kadar İstanbul ve özellikle İstanbul’un 
Nişantaşı semti ile özdeşleşmiştir. 

(…) Doğduğum günden itibaren, yaşadığım evleri, sokakları, mahalleleri hiç terk 
etmedim. Elli yıl sonra (arada İstanbul’un başka yerlerinde yaşamamam rağmen) 
gene, Pamuk Apartmanı’nda, annemin beni kucağına alıp dünyayı ilk gösterdiği 
ve ilk fotoğraflarımın çekildiği yerde yaşıyor olmamın, İstanbul’un bir başka 
yerindeki öteki Orhan fikriyle, bu teselliyle bir ilişkisi olduğunu biliyorum 
(Pamuk, 2003: 14).  

Orhan Pamuk da Cevdet Bey ve Oğulları adlı romanında tıpkı Necip Mahfuz 
gibi bir ailenin üç kuşak hikâyesini anlatır. Nişantaşı’nda yaşayan bir ailenin hayatının 
anlatıldığı romanın ilk bölümü Abdülhamit Döneminin son zamanlarını 
kapsamaktadır. Uzun zamandır Batılılaşma çabası içerisine girmiş olan toplumda, 
Müslüman bir tüccar olarak zorluklar yaşayan Cevdet Bey’in yaşadıkları 
anlatılmaktadır. İkinci bölüm 30 yıl sonrasını anlatmaktadır. Bu bölüm Cevdet Beyin 
hayatındaki ve toplum hayatındaki önemli değişimler hakkında bilgi verir. Abdülhamit 
ve meşrutiyet kavgası geride kalmış, Osmanlı İmparatorluğu sone ermiş ve yerine o 
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dönem için oldukça modern ve alışılmamış bir rejim olan Cumhuriyet ilan edilmiştir. 
Toplumda görülen bu değişimlerin yanı sıra Cevdet Bey’in ticari hayatında da oldukça 
önemli değişimler olmuştur. Cevdet Bey işlerini oldukça büyütmüş ve Nişantaşı’nda 
bir konak almıştır. Konakta, Cevdet Bey ve eşi Nigân Hanım, iki oğulları ve iki 
gelinleri ve bir kızları ile birlikte yaşamaktadır. Bu bölümde toplumsal gelişmelere 
koşut olarak yaşanan aile içi ve çocuklar arası ilişkiler yoğun olarak anlatılır. Romanın 
üçüncü ve son bölümünde 1970ler Türkiye’si ve Cevdet Bey’in ailesi anlatılır. Bu 
tarihte Nişantaşı’ndaki, konak yerini bir aile apartmanına bırakır. İkinci kuşak olan 
çocuklar ve üçüncü kuşak olan torunlar ve onların arasındaki ilişkiler anlatılır ve 
roman evin hanımı Nigân Hanım’ın vefatıyla son bulur. 

Kurgu, kurgulama ya da kurmaca, gerçek dünyadan alınan malzemenin yazarın 
hayal dünyasında sanatsal bir biçime dönüşmesi, gerçekliğin hayal dünyasında 
sanal, itibari, saymaca bir âleme dönüştürülmesidir. Gerçeklik, insan zihninden 
bağımsız olarak dış dünyada var olan olay, olgu, durum ve varlıktır. Kurmaca 
ise, sanatçı muhayyilesinin bu gerçeklerden işine yaradığına inandığı bazı 
unsurları alarak soyut düzeyde güzel, estetik, kendi içinde uyumlu, zihinsel 
nitelikli bir dünya inşa ve tertip etmesidir. Kurmaca, uydurmadır ama 
gerçeklerden kopuk değildir (Çetin, 2007:187).  

Çetin’in de yukarıda ifade etmiş olduğu gibi kurgu her ne kadar yazarın 
yaratıcılığıyla alakalı olsa da, gerçek dünya ile arasında sıkı bir ilişki vardır. 
Çalışmamızda yer alan iki eser de bu duruma örnek teşkil eden eserlerdir. Çünkü her 
iki eserin kurgularında gerçek dünyada yaşanılan toplumsal ve kültürel öğeler yer 
almaktadır. Ancak bu öğelerin yanı sıra her iki eser de, roman türünün vazgeçilmez 
öğesi olan öznelliklerini korumaktadırlar. Bilindiği üzere edebi bir tür olarak roman, 
diğer edebi türlere nazaran modern bir türdür.  

Aynı zamanda roman, güçlü ve etkili bir anlatım biçimidir. Modern zamanların 
'buyurgan' (mütehakkim) edası, en yoğun haliyle orada görülür. Kendine özgü 
atmosferiyle, zaman ve mekân zenginliğiyle, kendi terbiyesiyle büyütüp 
geliştirdiği nüfusuyla (diğer türleri geride bırakan okuyucu kitlesiyle), kendine 
özgü diliyle, sahip olduğu hacim genişliğiyle… farklı bir dünyadır (Tekin, 
2004:7).  

Saray Gezisi ve Cevdet Bey ve Oğulları romanlarına baktığımızda ilk olarak 
karşımıza “büyük aile” kavramı çıkar. Romanlarda; anne-baba, çocuklar ve evle 
ilgilenen hizmetlilerin büyük bir evde bir arada yaşadığı kalabalık aile modellerinin 
olduğunu görürüz.  

Büyük aile ya da geniş aile, günümüzde yaşamakta olduğumuz çekirdek aile 
modelinden önceki aile yapısıdır. Bu aile modelinde, birden fazla nesil aynı çatı 
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altında yaşar. Modernleşme ile birlikte bireyselliğin ön plana çıkmasıyla büyük aile 
yapısından anne-baba ve çocukları kapsayan çekirdek aile yapısına geçiş yaşanmıştır.  

Gün ağarmadan hemen önceki saatlerin durgunluğunda karanlık gökyüzü ışıktan 
oklarla bezenmeye başlayınca, avludaki mutfaktan, trampet sesleri gibi, ritmik 
hamur yoğurma sesleri yükselmeye başladı. Emine, yaklaşık yarım saattir 
ayaktaydı. Aptes almış, namaz kılmış, hizmetçiyi uyandırmak üzere mutfağa 
inmişti. Hanafi Kadın, genç kızlığından beri bu evde çalışan kırk yaşlarında bir 
hanımdı. Bir ara evlenmek üzere ayrılmış ama kocasından boşanınca tekrar 
dönüp gelmişti. O hamur yoğururken, Emine kahvaltı hazırlamaya koyuldu 
(Mahfuz, 2008:18). 

Kahire Üçlemesi’nin ilk kitabı olan Saray Gezisi’nde yazar, Ahmet Abdülcevat 
Bey’in konağındaki sıradan bir günün başlangıcını bu şekilde anlatmaktadır.  

Nişantaşı’ndaki evde, köşedeki ünlü nişan taşına ve ıhlamur ağaçlarına bakan 
pencerenin önündeki masada hep birlikte oturuyorlar, ahçının getireceği öğle 
yemeğini bekliyorlardı. Nigan Hanım hava yağmurlu ve karanlık olduğu için 
yakılan büyük avizeden çevreye sıcaklık yayıldığını hissediyordu. Birazdan ahçı 
Nuri büyük “servis tabağını” her bayramda yaptığı gibi iki köşesinden tutup 
parmaklarının ucuna basarak, yemek odasına girecekti. Herkes bunu bekliyordu 
ve sanki herkes gene ahçının parmaklarının ucuna nasıl basacağını merak 
ediyordu (Pamuk, 1995:100). 

Cevdet Bey ve Oğulları romanında yer alan Nişantaşı’ndaki evde bütün ailenin 
bir arada olduğu zamanları Orhan Pamuk kendi yaşamından esinlenerek kurgulamıştır 
diyebiliriz. Yazar, anılarında, çocukluğunda yaşadığı Pamuk Apartmanı’nda geniş 
ailenin bir arada olduğu zamanları anlatmaktadır.  

Annem, babam, ağabeyim, babaannem, amcalarım, halalarım, yengeler, beş katlı 
bir apartmanın çeşitli katlarında yaşıyorduk. Ben doğmadan bir yıl önceye kadar 
bir büyük Osmanlı ailesi gibi hep birlikte ayrı oda ve kısımlarda yaşadıkları 
yandaki büyük taş konak terk edilip özel bir ilkokula kiraya verilmiş, 1951’de 
bitişikteki arsaya şimdi bizim dördüncü katında oturduğumuz “modern” 
apartman yapılmış, sokak kapısının üzerine de, o zamanki modaya uygun olarak 
gururla Pamuk Apt. diye yazılmıştı (Pamuk, 2003: 17).     

Bu noktada her iki eserde de ortak olan “büyük aile” kavramının ve evde 
hizmetlilerin olduğu zengin yaşam tarzının ortaklığının yanında kültürden 
kaynaklanan farklılıklar da göze çarpmaktadır. 

Saray Gezisi’nde evdeki günlük hayat, mutfaktan gelen hamur yoğurma 
sesleriyle başlamaktadır. Çünkü kahvaltı için evin hanımı ve yardımcılarının sıcak 
pide yapması gerekmektedir. Bu bağlamda her iki eserdeki ilk farklılık evin hanımları 
arasında gözlenir. Saray Gezisi’nde Emine Hanım, o dönemki Mısır toplum yapısının 
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ve muhafazakâr eşinin baskısı nedeniyle karakterize edilmiş, evin her işini çekip 
çeviren ve bunu son derece itaatkâr ve büyük bir özveri ile yapan, tek hayatı kocaman 
evin işleri ve eşinin hizmeti olan biridir. Cevdet Bey ve Oğulları’nda ise Nigan Hanım, 
genç Cumhuriyetin aydınlık yüzü olan modern, kültürlü ve Osmanlı gelenekleri ile 
yetişmesine rağmen Batılı yaşam tarzına ayak uydurmuş biridir. Nigan Hanım, 
yukarıda anlatılan bayram sofrası için yalnızca hangi tabaklarının kullanılması 
gerektiğine karar vermiştir.  

Nigan Hanım dirseklerini işlemeleri masa örtüsüne dayamış, ellerini çenesinin 
altında birleştirmiş, önündeki porselen tabağa bakıp düşünüyordu: “Yaldızlı 
takımı çıkarttığım iyi oldu! Büfede kaç yıldır kullanılmadan duruyordu. Öğleden 
sonra çayı da üzerinde mavi güller olan, anneannemin çeyizime kattığı 
fincanlarda içeceğiz (Pamuk, 1995:100). 

Nigan Hanım’ın aksine Emine Hanım, kahvaltı sofrası için yapılması 
gerekenlerle uğraştıktan sonra, özenle hazırladığı sofrada yer bile alamamıştır.  

Emine, büyük bir tepsiye yerleştirilmiş olan kahvaltılıkları getirip, örtünün 
üzerine koydu. Sonra, odanın bir köşesine, üstünde bir sürahi bulunan masanın 
yanına çekilerek beklemeye başladı. Pırıl pırıl parlayan bakır tepsinin tam 
ortasında, kızarmış fasulye ve yumurtayla dolu, büyük, oval bir tabak vardı. 
Hemen yanında, üst üste konmuş sıcak pideler, diğer yanda küçük tabaklarda 
limon ve biber turşusu ile peynir, kırmızı biber, tuz ve karabiber vardı. 
Oğlanların karnı açlıktan gurulduyordu ama kendilerini tuttular ve önlerindeki 
ihtişam onlara hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi, görmüyorlarmış gibi 
davrandılar… ta ki babaları elini uzatıp bir parça pide alıncaya kadar! Adam, 
pideyi yararken, “Afiyet olsun” diye mırıldandı. Eller, tepsiye kıdem sırasına 
göre uzandı: Yasin, Fehmi ve en sonda da Kemal. İhtiyatı elden bırakmadan ve 
davranışlarına özen göstererek yemeğe koyuldular (Mahfuz, 2008:25-26). 

Yer sofrasında yenilen yemeğe yalnızca erkekler yer alabiliyordu ve erkekler 
arasında da belli bir hiyerarşik düzen söz konusuydu.  

Yemek yeme düzeni ve yemek yeme geleneği ile ilgili olarak verilen bu iki 
örnekten yola çıkarak romanda anlatılan yıllarda, Mısır ve Türk toplumlarına ait olan 
kültürel öğelerin kurguya yansıtılmış olduğunu görmekteyiz. Saray Gezisi’ndeoldukça 
muhafazakâr ve milliyetçi bir aile reisinin bulunduğu aile kahvaltısı, aynı zamanda 
Mısır kültüründe yer alan eşlerden ayrı yemek yeme geleneğinin de altını çizmektedir. 

Cevdet Bey ve Oğulları’nda ise aile reisi olan Cevdet Bey, batı hayranı ve batılı 
yaşam geleneklerini benimsemiş biridir. Öyle ki eşi Nigan Hanım ile evlenmeden önce 
bile Batılı bir aile kurma hevesi içerisindedir.  

(…) Sonra her Fransızca okuyuşunda yaptığı gibi, bu dili öğrenmek için nasıl 
çaba harcadığını, özel hocaya verdiği paraları, özel hocayla birlikte okudukları 
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kitaptaki aileyi, yalın cümlelerle günlük hayatı anlatan o güzel Fransız ailesi gibi 
bir aile ve eve duyduğu özlemi hatırladı. Bunları hatırlamak, özellikle Fransız 
ailesinin günlük hayatına benzer bir hayatı kuracağını, günün ilk sigarasıyla 
dumanlanmış aklında canlandırmak çok hoştu (Pamuk, 1995: 16). 

Her iki romanda da ticaretle uğraşan aile reislerinin önderliğindeki aileler, Mısır 
ve Türk toplumundaki burjuvaziye de temsil etmektedirler. Ahmet Abdülcevat Bey ve 
Cevdet Bey ticaretle uğraştıkları için de siyasi ve toplumsal hayattaki hareketlilikler 
onlar için ayrıca bir önem teşkil etmektedir. 

Saray Gezisi, İngiliz işgali altındaki Kahire’nin anlatıldığı yıllar ile 
başlamaktadır.   

Şeyh, iç geçirerek, “O takdirde rahman ve rahim olan Allaha dua et de önderimiz 
Abbas’ı, Halife’nin sonsuz ordularından biriyle geri göndersin” dedi.  

“Duacıyız. Bu, onun için zor olmamalı.” 

Şeyhin sesin yükseldi, öfkeyle konuştu: “Ve İngilizler ile müttefiklerine, 
ayaklarının üzerinde bile duramayacakları mağlubiyet ve acı versin diye dua et… 
(Mahfuz, 2008: 47). 

Cevdet Bey ve Oğulları ve Saray Gezisi, kurguları hem gerçek dünyadan izler 
taşır, hem de yazarların hayalgücü ve yaratıcılığı ile yarattıkları yeni kapıları okura 
sunar. Her iki romanda resmedilen üç kuşak, içinde yaşadıkları toplumun ve kültürün 
öğeleri ile birlikte anlatılır. İki roman da kurgularında yer alan dönemlerdeki siyasi 
olayları da ele aldıkları için, okur için oldukça önemli bir tarihsel arka plana da ev 
sahipliği ederler.  

Cevdet Bey ve Oğulları’nda üç kuşağın ilkinin temsil eden Cevdet Bey’in 
yaşadığı yıllar, çökmekte olan bir imparatorluğun son yıllarıdır. Abdülhamit 
Döneminde ticaret ile meşgul olan Cevdet Bey, dönemin siyasi ve toplumsal olaylarını 
da yakından takip etmek mecburiyetindedir.   

(…) Bugün ne? Parmaklarıyla hesapladı. Üç gün önce Abdülhamit’e Cuma 
selamlığında bomba atmışlardı” (Pamuk, 1995: 15). 

Sonuç olarak, incelememizde yer alan her iki eser de toplumu anlatırken, 
kurgularında yer alan aile özelinde yaşanılan değişimler bağlamında okura tarihsel bir 
panorama sunmuşlardır. Orhan Pamuk, Cevdet Işıkçı ailesini, bu aile içindeki 
ilişkileri, yaşanılan çatışmaları aslında toplumun bir prototipi olarak kurgulamıştır. 
Osmanlı’nın değişen yüzü, Batı’ya duyulan aşırı hayranlık, Osmanlı’nın yıkılışının 
ardından ilan edilen Cumhuriyet, son derece önemli toplumsal ve kültürel değişimlerin 
kaynaklarıdır. Yaşanılan bu değişimler de yazarın bakış açısıyla kurgudaki yerini 
almaktadır.  
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Necip Mahfuz da tıpkı Orhan Pamuk gibi toplumun bir prototipi olarak 
kurgulamış olduğu Ahmet Abdülcevat Bey ailesinin özelinde yaşanılan olaylar ile 
Kahire’deki toplumsal ve kültürel değişimleri okuruna aktarmıştır. Eser, İngilizlerin 
Kahire’yi işgal altında tuttuğu yıllarda başlamaktadır. Bu işgal altında toplumun 
burjuva kesiminde yer alan bir ailenin yaşadıkları, o dönemki toplum ve kültürün 
öğesi olarak ailede görülen gelenekler ve yaşanılan hiyerarşik düzen anlatılmaktadır. 
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VI. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI 

EDEBİYAT BİLİMİ KONGRE PROGRAMI 

SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI AÇILIŞ OTURUMU 

TARİH 12.10.2016 ÇARŞAMBA 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ 

08: 00 10: 00 KAYIT 

10.00 12: 00 PROTOKOL 

KONUŞMALARI 

 

13: 00-14: 30 LUNCH /ÖĞLE YEMEĞİ 

 

SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Doç. Dr. Erdoğan KARTAL 

TARİH 12.10.2016 Çarşamba 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

14.30 14.50 Doç. Dr. Erdoğan 

KARTAL 

TÜRKİYE’DE 

FRANKOFONİ ALANINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

UN BILAN SUR LES 

RECHERCHES FAITES 

DANS LE DOMAIN DE LA 

FRANCOPHONIE EN 

TURQUIE 

14.50 15.10 Öğr. Gör. Yılmaz 

EVAT 

KIRK ODA’DA RİTMİK 

UNSURLAR 

 

RHYTHMIC ELEMENTS IN 

THE STORY “KIRK ODA” 

15.10 15.30 Okt. Kabil 

DEMİRKIRAN 

BEHÇET NECATİGİL’İN 

ŞİİRİNDE ÇAĞIN 

MİTOLOJİSİ 

 

THE MYTHOLOGY of THE 

AGE in BEHÇET 

NECATİGİL’S POETRY 

15.30 15.50 Arş. Gör. Emrah 

GAZNEVİ 

İKİ VATAN ŞAİRİ: NAMIK 

KEMAL VE ADAM 
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MİCKİEWİCZ 

 

TWO HOMELAND POETS: 

NAMIK KEMAL AND 

ADAM MİCKİWEİCZ 

15.50 16.10 Arş. Gör. Ezgi Deniz 

ALPAN 

 

 

 

ROMANDAN TİYATROYA 

LA MANCHA’LI YARATICI 

ASİLZADE DON KİŞOT’UN 

TEMSİLİ 

 

FROM A NOVEL TO A 

PLAY: REPRESENTATION 

OF THE DON QUIXOTE DE 

LA MANCHA 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES)  

SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Mehmet GÜNDOĞDU 

TARİH 12.10.2016 Çarşamba 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

14.30 14.50 Prof. Dr. Mehmet 

GÜNDOĞDU & Arş. 

Gör. Meriç BOZ 

YENİDEN YAZIM 

KAVRAMI BAĞLAMINDA 

YAZIN ÇEVİRİSİ 

ARAŞTIRMALARINA 

ELEŞTİREL BİR 

YAKLAŞIM 

 

A CRITICAL APPROACH 

TO LITERARY 

TRANSLATION STUDIES 

IN THE CONTEXT OF THE 

CONCEPT OF REWRITING 

14.50 15.10 Yrd. Doç. Dr. Filiz 

CLUZEAU  

HOMEROS ŞİİRLERİNİN 

TÜRKÇEYE ÇEVİRİLERİ 

 

TURKISH TRANSLATIONS 

OF HOMERIC POEMS 

15.10 15.30 Okt. Gülfidan AYTAŞ EŞ ZAMANLI ÇEVİRİDE 

BİLİŞSEL 

HAZIRBULUNUŞLULUK 

 

THE COGNITIVE 

READINESS DURING 

SIMULTANEOUS 

INTERPRETING 

15.30 15.50 Arş. Gör. Arzu YETİM METİNLERARASILIK 

BAĞLAMINDA ÇEVİRİ 

ELEŞTİRİSİ: BİR 
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UYGULAMA 

 

TRANSLATION CRITICISM 

AND INTERTEXTUALITY: 

AN APPLIED APPROACH 

15.50 16.10 Arş. Gör. Nesrin 

ŞEVİK 

ÇEVİRİ BİLİMDE 

AMAÇLAR ÇOKLUĞU; 

SKOPOS VE TELOS 

 

THE MULTITUDE OF 

PURPOSES IN 

TRANSLATION STUDIES; 

SKOPOS AND TELOS 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 
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SALON ÇANAKKALE 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Yrd. Doç. Dr. Defne ERDEM METE 

TARİH 12.10.2016 Çarşamba 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

14.30 14.50 Yrd. Doç. Dr. Defne 

ERDEM METE 

USING THE TRANS-

CULTURAL 

COMPARATIVE 

LITERATURE METHOD 

FOR RAISING 

INTERCULTURAL 

AWARENESS OF 

TURKISH UNIVERSITY 

STUDENTS  

 

14.50 15.10 Arş. Gör. Dr. Barış 

METE  

MISINTERPRETATION 

OF FREEDOM in D. H. 

LAWRENCE’S SELECTED 

FICTION: A 

COMPARATIVE 

READING 

15.10 15.30 Arş. Gör. Onur KAYA THE INVISIBLE 

BORDERS OF MODERN 

AGE IN THE PLAYS OF 

20TH CENTURY 

AMERICA 

 

15.30 15.50 Arş. Gör. Yiğit 

SÜMBÜL 

 

BLACK CAT AS THE 

‘UNCANNY’: A 

COMPARISON BETWEEN 

EDGAR ALLAN POE’S 

“THE BLACK CAT” AND 

YUSUF ATILGAN’S THE 

MOTHERLAND HOTEL 

15.50 16.10 FUNDA SAKAOĞLU 

Doktora Öğrencisi 

A COMPARATIVE 

STUDY OF 

METAPHYSICAL 

POETRY AND SUFI 

POETRY 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

 

SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM Yrd. Doç. Dr. Yasemin AKKUŞ 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 / KONYA 

 

1047 
 

BAŞKANI 

TARİH 12.10.2016 Çarşamba 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

16.20 16.40 Yrd. Doç. Dr. Yasemin 

AKKUŞ 

 

FUZÛLÎ VE NİZÂMÎ’NİN 

‘LEYLÂ VÜ MECNÛN’ 

MESNEVİLERİNDE 

TABİATA KAÇIŞ 

PSİKOLOJİSİ 

 

ESCAPE TO NATURE 

PSYCHOLOGY IN “LAYLA 

AND MAJNUN” 

MASNAVIS OF FUZULI 

AND NIZAMI 

 

16.40 17.00 Arş. Gör. Dr. Hasan 

HARMANCI 

İBRAHİM ABDÜLKADİR 

EL-MAZİNİ'NİN İBRAHİM 

EL-KATİB İLE HALİT ZİYA 

UŞAKLIGİLİN AŞKI 

MEMNU ROMANLARINDA 

OLUMSUZ KADIN 

KARAKTERLER 

 

SCARLET WOMAN 

CHARACTERS İN IBRAHİM 

ABDULKADİR EL-MAZİNİ 

EL-KATİB AND HALİT ZİYA 

USAKLIGIL’S ASK-I 

MEMNU NOVELS 

17.00 17.20 Öğr. Gör. Murat 

VAROL 

SÜLEYMAN ÇELEBİ’NİN 

MEVLİDİ İLE MOLLA 

AHMED-İ XASİ’NİN 

MEVLİDİNE DAİR BİR 

KARŞILAŞTIRMA 

 

A COMPARISON 

BETWEEN THE MAWLİD 

of SULEYMAN CELEBİ 

AND MOLLA AHMED-İ 

XASI 

17.20 17.40 Okt. Sinan YAMAN RIZA BERAHENİ’NİN ANA 

YURDUMUN SIRLARI 

ROMANINDA KİMLİK VE 

DİN BAĞLAMINDA ÖTEKİ 

UNSURU OLARAK 

AMERİKALI İMGESİ  

 

THE IMAGE OF 

AMERICANS in THE 

CONTEXT OF 

IDENTITYAND RELIGION 

AS THE ELEMENT OF 

“THE OTHER ONE” in 
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REZA BARAHENİ’S 

MYSTERIES OF MY 

COUNTRY (LES MYSTÈRES 

DEMON PAYS) NOVEL 

17.40 18.00 Arş. Gör. Hakan 

SOYDAŞ 

SERVET-İ FÜNUN 

EDEBİYATI ÇEVRESİNDE 

HIPPOLYTE TAINE VE 

ELEŞTİRİSİNE BAKIŞLAR 

 

APERCUS FOR HIPPOLYTE 

TAINE ANDHIS CRITICISM 

IN SERVET-I FÜNUN 

LITERATURE 

ENVIRONMENT 

 

 

 

 

SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Yrd. Doç. Dr. A. Gülbün ONUR 

TARİH 12.10.2016 Çarşamba 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

16.20 16.40 Yrd. Doç. Dr. A.Nejat 

TÖNGÜR 

REFLECTIONS OF WORLD 

WAR I IN MEHMET AKIF 

ERSOY'S TO THE MARTYRS 

OF CANAKKALE AND 

WILFRED OWEN'S DULCE 

ET DECORUM EST 

16.40 17.00 Yrd. Doç. Dr. Ahmet 

KAYINTU 

INDIA BETWEEN EAST 

AND WEST: THE IMAGE 

OF INDIA in THE WORKS 

OF E. M. FORSTER AND 

HALİDE EDİP 

17.00 17.20 Arş. Gör. Eda Kevser 

ŞAHİN 

 

RAİF EFENDİ OF KÜRK 

MANTOLU MADONNA AS 

A BYRONİC HERO: 

LONELİNESS, 

ALİENATİON, MİSERY 

 

17.20 17.40 Arş. Gör. Şeyma AŞAR 

 

REPRESSED SEXUALITY 

RESULTED IN PSYCHOSIS: 

A COMPARATIVE 

FREUDIAN ANALYSIS OF 

ANAYURT OTELI AND 

TURN OF THE SCREW 

 

17.40 18.00 Serap SARIBAŞ HISTORICAL MEMORY 
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SALON ÇANAKKALE 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Ahmet Kazım ÜRÜN 

TARİH 12.10.2016 Çarşamba 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

16.20 16.40 Okt. Ahmet USLU NAZLI ERAY’IN RÜYA 

YOLCUSU ROMANINDA 

BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK 

AKIMININ YANSIMALARI 

 

THE REFLECTIONS OF 

MAGICAL REALISM in 

NAZLI ERAY’S NOVEL 

RÜYA YOLCUSU 

16.40 17.00 Okt. Esra Dicle 

BAŞBUĞ 

ARİSTOFANES’TEN 

NAZIM HİKMET’E 

KADIN’IN SAVAŞI 

/LYSİSTRATA VE 

KADINLARIN İSYANI 

 

FROM ARISTOPHANES TO 

NAZIM HIKMET; “THE 

WAR OF WOMEN” / 

LYSISTRATA AND THE 

“REBELLION OF WOMEN” 

 

17.00 17.20 Arş. Gör. Canan 

ERDEN 

TOMRİS UYAR’IN 

“ÖDEŞMELER VE 

ŞAHMERAN HİKÂYESİ” 

İLE HATİCE ÜZGÜL’ÜN 

“EFSANENİN ADI 

ŞAHMERAN” ADLI 

ESERLERİNDE MİTİK BİR 

KAHRAMAN OLARAK 

ŞAHMERAN 

 

ŞAHMERAN AS A 

MYTHCIAL CHARACTER 

IN THE LITERARY WORKS 

OF TOMRİS UYAR 

“ÖDEŞMELER VE 

ŞAHMERAN HİKÂYESİ” 

AND HATİCE ÜZGÜL 

“EFSANENİN ADI 

ŞAHMERAN” 

17.20 17.40 Arş. Gör. Elif DEMİR TRANSKÜLTÜREL 

ÇERÇEVEDE İKİ ‘QUEER’ 

KİMLİK: PATRİCK 

MCCABE’İN PLÜTON’DA 

Doktora Öğrencisi  AND CULTURAL TRAUMA 
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KAHVALTI ROMANINDA 

PATRİCK VE JEFFREY 

EUGENİDES’İN 

MİDDLESEX ROMANINDA 

CAL 

 

TWO ‘QUEER’ IDENTITIES 

WITHIN A 

TRANSCULTURAL 

FRAME: PATRICK in 

PATRICK MCCABE’S 

BREAKFAST ON PLUTO 

AND CAL in JEFFREY 

EUGENİDES’ MİDDLESEX 

17.40 18.00 Fulya ÇELİK 

Doktora Öğrencisi 

 

“ÜÇ YİRMİ DÖRTSAAT”  

İLE “ANNEM VE BEN VE 

ANNEM”: BİR ANNE-KIZ 

HESAPLAŞMASI YA DA 

DAYANIŞMASI 

 

“THREE TWENTY FOUR 

HOURS” AND “MOM & ME 

& MOM”: A MOTHER-

DOUGHTER SHOWDOWN 

OR SOLIDARITY 
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SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Medine SİVRİ 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

9.30 9.50 Prof. Dr. Medine SİVRİ ŞİİR VE 

KÜLTÜRLERARASILIK 

NAZIM HİKMET RAN 

ÖRNEĞİ 

 

POETRY AND 

INTERCULTURALISM A 

NAZIM HİKMET RAN 

EXAMPLE 

9.50 10.10 Prof. Dr. Makbule 

SABZİYEVA 

RUS ŞAİRİ OSİP 

MANDELŞTAM’IN 

ŞİİRLERİNDE 

KÜLTÜRLERARASILIK 

 

INTERCULTURALISM in 

RUSSIAN POET OSIP 

MANDELSTAM'S POETRY   

10.10 10.30 Okt. Atanur MEMİŞ CEMAL SÜREYA ŞİİRİNDE 

BATI ETKİSİ 

 

THE INFLUENCE of 

WESTERN LITERATURE on 

CEMAL SUREYA’S 

POETRY 

10.30 10.50 Öğr. Gör. Tuna 

SAYLAN 

GARİP AKIMININ İKİ 

TEMSİLCİSİ ORHAN VELİ 

KANIK İLE ZAREH 

YALDIZCIYAN 

 

TWO REPRESENTATIVES 

OF GARİP MOVEMENT, 

ORHAN VELI KANIK AND 

ZAREH YALDIZCIYAN 

10.50 11.10 Arş. Gör. Nevra 

VARDAL ATAK 

BENZERLİKLERİYLE İKİ 

SIRADIŞI ŞAİR: JULIAN 

TUWIM VE ORHAN VELİ 

KANIK 

 

WITH THE SIMILARITIES 

TWO EXTRAORDINARY 

POETS: JULIAN TUWIM 

AND ORHAN VELI KANIK 
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COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Yrd. Doç. Dr. Ali BAYKAN 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

9.30 9.50 Yrd. Doç. Dr. Ali 

BAYKAN 

JOHANN WOLGANG VON 

GOETHE’NİN FAUST I VE 

FRIEDRICH HEBBEL’İN 

MARIA MAGDELENA 

ESERLERİNDE SOSYAL VE 

KÜLTÜREL ELEŞTİRİ 

 

SOCIAL AND CULTURAL 

CRITICISM in FAUST I by 

JOHANN WOLFGANG von 

GOETHE AND MARIA 

MAGDELENA BY 

FRIEDRICH HEBBEL 

9.50 10.10 Arş. Gör. M. Taner 

TÜRK 

WENDY LOWER’IN 

HİTLER’İN ŞİRRET 

KADINLARI VE ANNA 

MARIA SIGMUND’UN NAZİ 

KADINLARI ADLI 

ESERLERİNE YANSIYAN 

NAZİ ALMANYA’SINDA 

BİYOGRAFİK VE 

PANORAMİK KADIN 

PORTRELERİ 

 

BIOGRAPHICAL AND 

PANORAMIC PORTRAITS 

OF WOMEN IN NAZI 

GERMANY AT THE 

WORKS OF "HITLER'S 

FURIES" BY WENDY 

LOWER AND " FRAUEN 

DER NAZIS" BY ANNA 

MARIA SIGMUND 

10.10 10.30 Arş. Gör. Meryem 

KOYUN 

 

HASAN ALİ TOPTAŞ’IN 

“SONSUZLUĞA NOKTA” 

VE MICHEL 

HOULLEBECQ’İN 

“KUŞATILMIŞ 

YAŞAMLAR” ADLI 

ESERLERİNDE 

MODERNİZMİN SESSİZ 

ÇIĞLIĞI 

 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 / KONYA 

 

1053 
 

SILENT SCREAM OF 

MODERNISM IN THE 

WORKS NAMED 

“SONSUZLUĞA NOKTA” 

FROM HASAN ALİ 

TOPTAŞ AND 

“KUŞATILMIŞ 

YAŞAMLAR” FROM 

MICHEL HOULLEBECQ 

10.30 10.50 Arş. Gör. Veysel 

LİDAR 

ALBERT CAMUS’NÜN 

YABANCI VE ERNESTO 

SABATO’NUN TÜNEL 

ROMANLARINDA 

MODERNİTE ELEŞTİRİSİ 

VE VAROLUŞÇU FELSEFE 

 

CRITIQUE OF 

MODERNISM AND 

EXISTENTIALIST 

PHILOSOPHY in ALBERT 

CAMUS “THE STRANGER” 

AND ERNESTO SABATO’S 

“THE TUNNEL” 

10.50 11.10 Burcu ÖZTÜRK 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

KARŞILAŞTIRMALI 

EDEBİYATTA EPİK 

TİYATRO: BERTOLT 

BRECHT VE HALDUN 

TANER 

 

EPIC THEATRE in 

COMPARATIVE 

LITERATURE: BERTOLT 

BRECHT AND HALDUN 

TANER 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 
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SALON ÇANAKKALE 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Doç. Dr. Cemal SAKALLI 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

9.30 9.50 Yrd. Doç. Dr. Gülay 

KARAMAN 

İNSANIN MAHİYETİ 

BAĞLAMINDA 

MEVLÂNÂ’NIN 

MESNEVÎ’SİNDE GEÇEN 

İKİ HİKÂYE İLE 

ANDERSEN’İN “ÇİRKİN 

ÖRDEK YAVRUSU” 

MASALININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF THE 

TWO STORIES in RUMI’S 

MASNAVI WITH 

ANDERSEN’S “THE 

UGLY DUCKLING” TALE 

in THE CONTEXT OF 

HUMAN NATURE 

 

9.50 10.10 Yrd. Doç. Dr. M. 

Önder GÖNCÜOĞLU  

STEFAN ZWEİG VE 

TRAVMA EDEBİYATI: 

HAFIZA, HİÇLİK VE 

SÜRGÜN 

 

MEMORY AND THE 

VOID: THE LITERATURE 

OF TRAUMA AND 

STEFAN ZWEIG 

10.10 10.30 Öğr. Gör. Burcu 

TEKİN 

HÜSEYİN RAHMİ 

GÜRPINAR’IN 

GULYABANİ ADLI 

ESERİNDE VE GABRİEL 

GARCÍA MÁRQUEZ’İN 

AŞK VE ÖBÜR CİNLER 

ADLI ESERİNDE BATIL 

İNANÇ KAVRAMININ 

İNCELENMESİ 

 

ANALYSIS OF THE 

CONCEPT OF 

SUPERSTITIOUS BELIEF 

IN HÜSEYIN RAHMI 

GÜRPINAR’S GULYABANI 

AND GABRIEL GARCÍA 

MÁRQUEZ’S DEL AMOR 
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Y OTROS DEMONİOS. 

10.30 10.50 Öğr. Gör. Elif 

KALEMCİ 

YUNUS EMRE VE 

FRANCESCO 

PETRARCA’NIN TANRI 

AŞKI VE ÖTEKİ 

DÜNYAYA BAKIŞ 

AÇILARININ GENEL 

HATLARIYLA 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

A ROUGH COMPARISON 

OF YUNUS EMRE’S AND 

FRANCESCO 

PETRARCA’S LOVE OF 

GOD AND VIEWPOINTS 

TO THE OTHER WORLD 

10.50 11.10 Öğr. Gör. Svetlana 

STOMATOVA  

AZİZ NESİN VE MİHAİL 

ZOŞÇENKO’NUN MİZAH 

ÖYKÜLERİNİN 

KARŞILAŞTIRMALI 

ANALİZİ 

 

A COMPARATIVE 

ANALYSIS OF THE 

HUMOROUS STORIES OF 

AZİZ NESİN AND 

MIKHAIL 

MIKHAILOVICH 

ZOSHCHENKO 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

 

SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Ali EROL 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

11.20 11.40 Prof. Dr. Ali EROL TEORİK, TEKNİK VE 

TERMİNOLOJİK İZ 

DÜŞÜMLERİ İLE 

EDEBİYAT VE MÜZİK 

 

LITERATURE AND MUSIC 

WITH THEORETICAL, 

TECHNICAL AND 

TERMINOLOGICAL 

PROJECTIONS 

 



VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 12-14 Ekim 2016 / KONYA 

 

1056 
 

11.40 12.00 Doç. Dr. Elçin 

MEMMEDOV  

 

TÜRKİYE TÜRKÇESİ`NİN 

İLETİŞİM COĞRAFYASI 

(TEKNOLOJİK ARAÇLAR: 

TELEVİZYON VE 

BİLGİSAYAR 

TEKNOLOJİSİ) 

 

THE COMMUNICATIVE 

GEOGRAPHY OF THE 

TURKISH LANGUAGE  

(TECHNOLOGICAL 

MEANS: COMPUTER AND 

TELEVISION) 

12.00 12.20 Öğr. Gör. Dr. Kenan 

KOÇAK 

BİR EDEBİ TÜR OLARAK 

ÇİZGİROMAN 

 

COMICS AS A LITERARY 

GENRE 

12.20 12.40 Arş. Gör. Doğanay 

ERYILMAZ 

EDEBİYAT VE TEKNOLOJİ 

İLİŞKİSİ 

 

RELATIONSHIP BETWEEN 

LITERATURE AND 

TECHNOLOGY 

12.40 13.00 Arş. Gör. Zeliha 

DURAN 

FEDERICO GARCÍA 

LORCA’NIN PABLO 

NERUDA’NIN EDEBİ 

ESERLERİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ 

 

THE EFFECT OF 

FEDERICO GARCIA 

LORCA ON THE WORKS 

OF PABLO NERUDA 

 

 

13: 00-14: 30 LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ 

SALON ÇANAKKALE 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Doç. Dr. Hasan BAKTIR 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

11.20 11.40 Doç. Dr. Hasan 

BAKTIR 

İNGİLTERE KRALI I. 

JAMES VE TÜRKLER 

 

KING JAMES I. AND 

TURKS 

11.40 12.00 Yrd. Doç. Dr. İlsever 

RAMİ 

KONSTANTİN BAZİLİ’NİN 

KONSTANTİNOPOL 
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 YAZILARI ESERİNDE TÜRK 

İMGESİ 

 

IMAGE OF TURKS IN THE 

WORK 

"CONSTANTINOPLE 

ESSAYS" OF KONSTANTIN 

BAZILI 

 

12.00 12.20 Yrd. Doç. Dr. Yıldız 

AYDIN 

FRANZ GRİLLPARZER’İN 

GEZİ GÜNLÜĞÜNDE 

İSTANBUL İMGESİ 

 

IMAGE OF İSTANBUL in 

FRANZ GRİLLPARZER’S 

TRAVEL DİARY 

12.20 12.40 Arş. Gör. Yasemin 

GÜRSOY 

THOMAS MORE’UN 

ÜTOPYA VE NİKOLAY 

ÇERNİŞEVSKİ’NİN NASIL 

YAPMALI? ESERLERİNDE 

DEVLET VE TOPLUM 

 

STATE AND SOCIETY IN 

THOMAS MORE’S UTOPIA 

AND NIKOLAY 

CHERNYSHEVSKY’S 

WHAT IS TO BE DONE? 

12.40 13.00 Hande ALTAR  

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

 

DOĞUNUN ÜTOPYA 

DİYARLARINA 

YOLCULUK: BEGUM 

ROKEYA SAKHAWAT 

HOSSAİN VE İSMAİL 

GASPIRALI’NIN 

KADINLAR ÜLKESİ 

 

JOURNEY TO THE UTOPIA 

REALMS OF THE EAST: 

BEGUM ROKEYA 

SAKHAWAT HOSSAIN 

AND ISMAİL GASPIRALI’S 

LADY LAND 

 

13: 00-14: 30 LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ 

 

SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Ali GÜLTEKİN 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 
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11.20 11.40 Prof. Dr. Ali 

GÜLTEKİN & Gonca 

GÜVEN AKIN  

Doktora Öğrencisi 

DOĞUDAN BATIYA 

UZANAN BİR AŞK 

HİKÂYESİ: OSCAR WİLDE 

VE BAKİ’DE “GÜL İLE 

BÜLBÜL” İMGESİ 

 

A LOVE STORY FROM THE 

EAST TO THE WEST: THE 

IMAGES OF “THE ROSE 

AND THE NIGHTINGALE” 

IN OSCAR WILDE AND 

BAKI 

11.40 12.00 Prof. Dr. Nevin 

KARABELA 

PEYAMİ SAFA İLE ANDRE 

SİEGFRİED’İN DOĞU-BATI 

MUKAYESELERİ ÜZERİNE 

 

PEYAMI SAFA AND 

ANDRE SIEGFRIED ON 

THE COMPARISONS OF 

EAST AND WEST 

12.00 12.20 Öğr. Gör. Dr. Tülin 

KARTAL GÜNGÖR 

KAMEL DAOUD'UN  

“MERSAUT KARŞI 

SORUŞTURMA” ADLI 

ROMANINDA DOĞU- BATI 

KARŞILAŞMASI 

 

THE MEETING OF EAST 

AND WEST IN THE NOVEL 

OF KAMEL DAOUD’S 

« THE MEURSAULT 

INVESTIGATION »  

 

12.20 12.40 Arş. Gör. Emine AYAN ELİF ŞAFAK’IN İSKENDER 

ADLI ROMANINDA BİR 

İZLEK OLARAK DOĞU-

BATI DİYALEKTİĞİ 

 

EAST-WEST DIALECTIC 

AS A THEME IN THE 

NOVEL CALLED 

İSKENDER OF ELİF ŞAFAK 

12.40 13.00 Arş. Gör. Zeliha 

ÖZTÜRK 

 

 

DOĞU VE BATININ 

ARASINDA BİR HUZUR 

ARAYIŞI: MASKE VE RUH 

 

THE SEEK PEACE 

BETWEEN OCCIDENT 

AND ORIENT: MASKS OR 

SOULS 

 

13: 00-14: 30 LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ 
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SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Nevin KARABELA 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

14.30 14.50 Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

SEMERCİ& Özge 

BOZKURT Yüksek 

Lisans Öğrencisi 

TÜRK AİLE KÜLTÜRÜNDE 

EBEVEYN-ERGEN 

İLİŞKİSİNE 

KARŞILAŞTIRMALI BİR 

BAKIŞ 

 

A COMPARATIVE 

APPROACH TO PARENT-

TEENAGER 

RELATIONSHIP IN 

TURKISH FAMLIY 

CULTURE 

14.50 15.10 Yrd. Doç. Dr. Kadir 

Can DİLBER 

 

KEDİLERİN SÖYLEMİ 

YAHUT 

KEDİLER/ARASILIK 

-“KEDİ MURR’UN HAYAT 

GÖRÜŞLERİ’DEN KEDİ 

MEKTUPLARI’NA GİZEMLİ 

YOLCULUK”- 

 

THE DISCOURS OF THE 

CATS OR CATS/INTERCAT 

-"A MYSTERIOUS TRIP 

FROM THE LIFE AND 

OPINIONS OF THE 

TOMCAT MURR TO CAT 

LETTERS"- 

15.10 15.30 Arş. Gör. Aybike 

KILIK  

“DÖNÜŞÜM” ve 

“HAMAMBÖCEKLERİ”NDE 

ÖTEKİLEŞME-

ÖZDEŞLEŞME 

 

MARGINALIZATION AND 

IDENTIFICATION IN “THE 

METAMORPHOSIS” AND 

“COCKROACHES” 

15.30 15.50 Arş. Gör. Deniz 

ERÇAVUŞ 

 

KAFKA’NIN BİR KÖPEĞİN 

ARAŞTIRMALARI VE 

HİDAYET’İN AYLAK 

KÖPEK HİKÂYELERİNDE 

“KÖPEK” OLGUSUNUN 

SİMGESEL KULLANIMI 
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SYMBOLIC USE OF THE 

CONCEPT “DOG” IN 

KAFKA’S INVESTIGATIONS 

OF A DOG AND 

HIDAYET’S IDLER DOG  

 

15.50 16.10 Arş. Gör. Habibe 

Vatansever SALĞAR  

NATSUME SOSEKİ’NİN 

“WAGAHAİ WA NEKO DE 

ARU” ADLI ESERİ İLE 

GÜNDÜZ VASSAF’IN 

“İSTANBUL’DA KEDİ” 

ADLI ESERİNDE KEDİ 

MOTİFİ 

 

THE MOTIF OF CAT ON 

THE WORK OF NATSUME 

SOSEKI’S “WAGAHAI WA 

NEKO DE ARU” AND THE 

WORK OF GUNDUZ 

VASSAF “İSTANBUL’DA 

KEDİ” 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

SALON ÇANAKKALE 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

14.30 14.50 Yrd. Doç. Dr. Nazlı 

GÜNDÜZ &  Doç. Dr. 

Gamze ÖKSÜZ 

NABOKOV’UN 

“MAŞENKA” ADLI 

ESERİNİN İNGİLİZCE VE 

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNDE 

ÇEVİRMEN KARARLARI 

VE ÇEVİRİ KAYIPLARI 

 

TRANSLATOR DECISIONS 

AND MEANING LOSS IN 

THE ENGLISH AND 

TURKISH TRANSLATIONS 

OF NABOKOV’S WORK 

MASHENKA 

14.50 15.10 Doç. Dr. Kemale 

AHMETOVA 

ÇOK ÖĞELİ BİRLEŞİK 

CÜMLELER 

 

MULTI-FACTOR 

COMPOUND SENTENCES 

15.10 15.30 Yrd. Doç. Dr. Didem 

TUNA 

 

WALT WHITMAN’IN  “O 

CAPTAIN! MY CAPTAIN”  

BAŞLIKLI ŞİİRİ  İLE  

ÇEVİRİLERİ:  ÜÇ FARKLI 
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OKUMA 

 

“O CAPTAIN! MY 

CAPTAIN!” BY WALT 

WHITMAN AND ITS 

TRANSLATIONS: THREE 

DIFFERENT READINGS 

15.30 15.50 Öğr. Gör. Jannet 

MEYERMANOVA 

 

RUSÇADAN TÜRKÇEYE 

ÇEVİRİLERİNDE 

FİİLLERİN İŞLEVİ   

(ÇEHOV’UN DOĞA 

TASVİRLERİ ÜZERİNE)  

 

FUNCTION OF VERBS in 

THEIR TRANSLATIONS 

FROM RUSSIAN TO 

TURKISH (ON CHEKHOV'S 

DESCRIPTIONS OF 

NATURE) 

15.50 16.10 Arş. Gör. Miray 

TÜRKER 

 

RUS DİLBİLİMİNDE 

LAKUNA KAVRAMI VE 

TÜRKİYE 

TÜRKÇESİNDEKİ 

KARŞILIĞI 

 

THE CONCEPT OF 

LACUNA IN RUSSIAN 

LINGUISTICS AND ITS 

EQUIVALENT IN TURKEY 

TURKISH 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

 

SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Nazire AKBULUT 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

14.30 14.50 Prof. Dr. Nazire 

AKBULUT & Okt. 

Arzu ÖZYÖN 

BECKETT’İN GODOT’YU 

BEKLERKEN ADLI 

OYUNUNUN 

BAYDUR’UN KAMYON 

ADLI OYUNUNA 

YANSIMALARI 

 

THE REFLECTIONS OF 

BECKETT’S WAITING 

FOR GODOT IN 

BAYDUR’S PLAY 
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CALLED KAMYON 

14.50 15.10 Yrd. Doç. Dr. Canan 

SEVİNÇ 

 

BİREY - TARİH - 

TOPLUM BAĞLAMINDA 

ERENDİZ ATASÜ’NÜN 

DÜN VE FERDA ADLI 

ROMANINDA DEĞİŞİM 

OLGUSU 

 

THE CHANGE FACT in 

THE CONTEXT OF 

INDIVIDUAL - HISTORY - 

SOCIETY in ERENDİZ 

ATASÜ’S NOVEL  

CALLED “DÜN VE 

FERDA” 

 

15.10 15.30 Okt. Dr. Ayşe ATAY 

 

MEHMET AKİF ERSOY 

VE HÜSEYİN CAVİD’İN 

ESERLERİNDE 

KÜLTÜREL KİMLİK VE 

MEDENİYET 

KAVRAMLARI 

 

CULTURAL IDENTITY 

AND CIVILIZATION 

NOTIONS in MEHMET 

AKİF ERSOY’S AND 

HÜSEYİN CAVİD’S 

WORKS 

15.30 15.50 Öğr. Gör. Canan 

UĞURDAĞ & Gamze 

BULGAN 

DEDE KORKUT’TAN 

TİYATROYA: “DELİ 

DUMRUL” ÜZERİNE 

METİNLERARASI BİR 

KARŞILAŞTIRMA 

DENEMESİ 

FROM DEDE KORKUT 

TO THEATRE: A 

COMPARATIVE STUDY 

ON “DELİ DUMRUL” 

15.50 16.10 Eylem EJDER  

Doktora Öğrencisi 

 

YİRMİNCİ YÜZYIL BAŞI 

TÜRK DRAMATİK 

METİNLERİNDE İBSEN 

ETKİSİ 

 

IBSEN IMPACT ON 

TURKISH DRAMATIC 

TEXT AT THE 

BEGINNING OF 

TWENTIETH CENTURY 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 
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SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Doç. Dr. Gamze ÖKSÜZ 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

16.20 16.40 Doç. Dr. Gamze 

ÖKSÜZ 

 

EDEBİYATTAN 

SİNEMAYA BİR 

UYARLAMA: “BEJİN 

ÇAYIRI”NIN 

TURGENYEV’DEN 

AYZENŞTAYN’A DEĞİŞEN 

DOKUSU 

 

AN ADAPTATION FROM 

LITERATURE TO CINEMA: 

THE CHANGING TEXTURE 

OF THE “BEZHIN 

MEADOWS” FROM 

TURGENEV TO 

EISENSTEIN 

 

 

16.40 17.00 Yrd. Doç. Dr. 

Şahbender ÇORAKLI 

 

JUREK BECKER'İN 

YALANCI YAKOB ADLI 

ROMANIYLA, 

ROMANDAN UYARLANAN 

FİLMİN 

KARŞILAŞTIRMASI 

 

A COMPARATIVE 

ANALYSIS OF JUREK 

BECKER'SNOVEL JAKOB 

THE LIARAND ITS MOVIE 

ADAPTATION  

 

17.00 17.20 Öğr. Gör. MURAT 

TALA 

DİLBİLİMSEL 

SAPMALARIN ÇEVİRİYE 

ETKİSİ: KUR’ÂN-I 

KERÎM’İN TÜRKÇE 

ÇEVİRİLERİNE 

GRAMATİK VE 

MORFOLOJİK AÇIDAN 

KARŞILAŞTIRMALI BİR 

YAKLAŞIM 

 

THE EFFECTS OF 

LINGUISTİC DEVIATION 

ON THE TRANSLATION: A 

COMPARATIVE APROACH 

FOR TRANSLATION OF 

GRAMMATICAL AND 
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MORPHOLOGICALLY 

DEVIATIONS in THE 

QURANIC LANGUAGE TO 

TURKISH LANGUAGE 

17.20 17.40 Öğr. Gör. Özlem Polat 

ATAN 

 

KARŞILAŞTIRMALI BİR 

ANALİZ: ROMANDAN 

SİNEMAYA KADIN İMGESİ 

 

A COMPARATIVE 

ANALYSİS: WOMEN 

IMAGE IN THE NOVEL vs  

THE MOVIE 

 

17.40 18.00 MERT ÇANAKCI 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

 

ANTHONY BURGESS’IN 

YAZINSAL VE STANLEY 

KUBRİCK’İN GÖRSEL 

BAĞLAMINDA 

“OTOMATİK PORTAKAL” 

ESERİNİN 

GÖSTERGELERARASI 

İLİŞKİSİNİN 

İNCELENMESİ: 

MAKİNELEŞEN İNSANLIK 

 

EXAMINATION OF THE 

INTERSEMIOTIC 

RELATION 

BETWEENANTHONY 

BURGESS’S LITERARY 

AND STANLEY KUBRICK'S 

VISUAL PERSPECTIVE OF 

A CLOCKWORK ORANGE: 

THE MECHANIZATION OF 

HUMANITY 

 

 

 

SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Feryal ÇUBUKÇU 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

16.20 16.40 Prof. Dr. Feryal 

ÇUBUKÇU 

FROM BUTTERFLY 

LOVERS TO POISON 

LOVERS: “ROMEO AND 

JULIETTE” AND “LİANG 

ZHU” 

16.40 17.00 Doç. Dr. Meryem 

AYAN& Doç. Dr. Neşe 

THE REFLECTION OF THE 

PROVOCATIVE INNER-
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ŞENEL VOICE of IN-YER-FACE 

THEATRE THROUGH 

LANGUAGE 

17.00 17.20 Yrd. Doç. Dr. A. 

Gülbün ONUR 

SILENT REALISATION OF 

CONSCIENCE in TWO 

FİLMS: TAKVA AND TRUE 

CONFESSİONS  

 

17.20 17.40 Arş. Gör. Dr. Leyla 

HACIZADE 

THE BINARY APPROACH 

TO ALEXANDER 

SOLZHENITSYN’S 

NOVELLA “ONE DAY IN 

THE LIFE OF IVAN 

DENISOVICH”: THE 

WUNDT PSYCHOLOGY 

AND GESTALT 

PSYCHOLOGY 

 

17.40 18.00 Gulnar ASGAROVA 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

WOMAN, DESIRE AND 

EDUCATION in 

CHARLOTTE BRONTE’S 

JANE EYRE AND 

VİLLETTE 

 

 

SALON ÇANAKKALE 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Mustafa ÖZSARI 

TARİH 13.10.2016 Perşembe 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

16.20 16.40 Prof. Dr. Mustafa 

ÖZSARI 

MAUPASSANT’IN İKİ 

DOST BAŞLIKLI HİKÂYESİ 

İLE ÖMER SEYFETTİN’İN 

BEYAZ LÂLE BAŞLIKLI 

HİKÂYESİNİN YAPISAL 

BİR MUKAYESESİ 

 

A STRUCTURAL 

COMPARISON ABOUT 

OMER SEYFETTİN’S 

SHORT STORY BEYAZ 

LALE AND 

MAUPASSANT’S SHORT 

STORY DEUX AMIS 

16.40 17.00 Yrd. Doç. Dr. Nazlı 

GÜNDÜZ 

ZADIE SMITH’İN İNCİ GİBİ 

DİŞLER VE ELİF ŞAFAK’IN 

İSKENDER 

ROMANLARINDA İKİ 

https://en.wikipedia.org/wiki/One_Day_in_the_Life_of_Ivan_Denisovich
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Day_in_the_Life_of_Ivan_Denisovich
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Day_in_the_Life_of_Ivan_Denisovich
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KÜLTÜR ARASINDA 

SIKIŞIP KALAN GÖÇMEN 

GENÇLİK  

IMMIGRANT YOUTH 

STUCK BETWEEN TWO 

CULTURES in ZADIE 

SMITH’S WHITE TEETH 

AND ELIF SHAFAK’S 

HONOR  

 

17.00 17.20 Okt. Nur Gülümser 

İLKER 

 

JUAN VALERA’NIN 

PEPITA JIMÉNEZ  

ADLI ESERİNDE “PEPİTA” 

VE HALİDE EDİP 

ADIVAR’IN  

HANDAN ADLI ESERİNDE 

“HANDAN”  

KARAKTERLERİNİN 

KADIN PSİKOLOJİSİ 

AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRMASI 

 

COMPARISON OF THE 

CHARACTERS “PEPITA” IN 

JUAN VALERA’S NOVEL 

PEPITA JIMÉNEZ AND 

“HANDAN” IN HALIDE 

EDIP ADIVAR’S NOVEL 

HANDAN IN TERMS OF 

WOMAN PSYCHOLOGY 

17.20 17.40 Arş. Gör. Jale 

KARTAL 

HAYAL TRENİNİN İKİ 

MAKİNİSTİ: F. M. 

DOSTOYEVSKİ VE SAMET 

AĞAOĞLU 

 

TWO MACHINISTS OF 

DREAM TRAIN: F. M. 

DOSTOYEVSKY AND 

SAMET AGAOGLU 

17.40 18.00 Arş. Gör. Saliha Seniz 

COŞKUN ADIGÜZEL 

ASILACAK KADIN VE LAS 

EDADES DE LULÚ ADLI 

ROMANLARDA DİLE 

GELEN KADIN 

BAŞKAHRAMANLAR 

WOMEN WHO FOUND 

VOICE IN NOVELS TITLED 

ASILACAK KADIN AND LAS 

EDADES DE LULÚ 
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SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Doç. Dr. Secaattin TURAL 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

9.30 9.50 Doç. Dr. Ahmet  

CUMA 

RİCHARD DEHMEL’İN 

“İNSAN DOSTLARI” (DİE 

MENSCHENFREUNDE) VE 

CEVAT FEHMİ 

BAŞKUT’UN “GÖÇ” 

OYUNLARINDA MADDE 

EGEMENLİĞİNİN 

SOSYOKÜLTÜREL 

YANSIMALARI 

 

SOCIOCULTURAL 

REFLECTION OF THE 

DOMINATION OF 

SUBSTANCE AT THE 

THEATER PLAYS "THE 

PHILANTHROPISTS" (DIE 

MENSCHEN FREUNDE) BY 

RICHARD DEHMEL AND   

"GÖÇ" (MIGRATION) BY 

CEVAT FEHMİ BAŞKUT   

 

9.50 10.10 Yrd. Doç. Dr. Sema 

ZAFER SÜMER 

WİLMA 

STOCKENSTRÖM'IN 

"BAOBAB AĞACINA 

YOLCULUK" VE LATİFE 

TEKİN'İN "ORMANDA 

ÖLÜM YOKMUŞ" 

ROMANLARINDA 

ÖZGÜRLÜĞÜN EKOLOJİSİ: 

EKOFEMİNİZM 

 

THE ECOLOGY OF 

FREEDOM in WILMA 

STOCKENSTRÖM'S "THE 

EXPEDITION TO THE 

BAOBAB TREE" AND 

LATİFE TEKİN'S "NO 

DEATH in THE JUNGLE": 

ECOFEMINISM 

 

 

10.10 10.30 Yrd. Doç. Dr. Yusuf 

Ziyaettin TURAN & 

Arş. Gör. Raşit ÇOLAK 

YAPRAK DÖKÜMÜ & 

GURUR VE ÖNYARGI 

ROMANLARINDA ANNE-
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KIZ İLİŞKİSİ 

 

MOTHER-DAUGHTER 

RELATIONSHIP IN 

ÇALIKUŞU & PRIDE AND 

PREJUDICE 

10.30 10.50 Arş. Gör. Ceren 

KARACA  & Okt. Hale 

HACIBANOĞLU 

XIX. YÜZYILIN 

SONLARINDA 

İSPANYA’DA VE 

TÜRKİYE’DE 

EDEBİYAT:98 KUŞAĞI VE 

TANZİMAT DÖNEMİ 

EDEBİYATLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

THE LITERATURE AT THE 

END OF THE XIX 

CENTURY in SPAIN AND 

TURKEY: GENERATION 

OF 98 AND THE 

LITERATURE OF 

TANZİMAT 

10.50 11.10 Sevda Bahar SAVUR 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

MIŞ GİBİ GERÇEKLİK: 

BERCİKRİSTİN ÇÖP 

MASALLARI 

 

PRETENDING REALITY: 

BERCİKRİSTİN ÇÖP 

MASALLARI 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Yrd. Doç. Dr. Filiz İlknur CUMA 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

9.30 9.50 Okt. Dr. Mustafa EVER BİR APARTMANDAKİ 

YAŞAMLARA 

ODAKLANAN DÖRT 

ROMANIN 

KARŞILAŞTIRMALI 

İNCELEMESİ 

 

A COMPARATIVE STUDY 

OF FOUR NOVELS THAT 

FOCUS ON THE LIVES OF 

APARTMENT DWELLERS 
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9.50 10.10 Okt. Nuray 

ŞAHİNKAYA 

MEHMED NİYAZİ 

ÖZDEMİR’İN ÇANAKKALE 

MAHŞERİ VE 

KONSTANTİN 

MİHAYLOVİÇ 

SİMONOV’UN GÜNLER VE 

GECELER ESERLERİNDE 

SAVAŞ PSİKOLOJİSİ 

THE PSYCHOLOGY OF 

WAR IN THE WORKS 

ÇANAKKALE MAHŞERİ BY 

MEHMED NIYAZI 

OZDEMIR AND DAYS AND 

NIGHTS BY KONSTANTIN 

MIHAYLOVICH SIMONOV 

 

10.10 10.30 Arş. Gör. Ülfet DAĞ 

İLHAN 

YAZARLIK DÜNYASININ 

ANLATILARI: GERTRUDE 

STEİN’IN “ALİCE B. 

TOKLAS’IN 

ÖZYAŞAMÖYKÜSÜ” İLE 

ERNEST HEMİNGWAY’İN  

“PARİS BİR ŞENLİKTİR” 

ESERLERİNE 

KARŞILAŞTIRMALI BİR 

BAKIŞ 

 

NARRATIVES OF THE 

WRITING WORLD:  A 

COMPARATIVE 

APPROACH TO 

“AUTOBIOGRAPHY OF 

ALICE B. TOKLAS” BY 

GERTRUDE STEIN AND 

“A MOVEABLE FEAST” BY 

ERNEST HEMINGWAY 

 

 

10.30 10.50 Merve TUFAN 

  

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

BAKHTİN’İN 

KARNAVALLAŞMA 

TEORİSİ BAĞLAMINDA 

AŞK-I MEMNU’DA 

ÇOKSESLİLİK 

(POLYPHONISME) 

10.50 11.10 Zahide Nihan DOĞAN  

 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

SIFIRDAN BAŞLAMAK: 

ANKARA’DA AÇILAN 

YENİ BİR SAYFA 

 

TO START FROM 

SCRATCH: ANKARA AS A 

CLEAN SLATE 
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COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

 

SALON ÇANAKKALE 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Doç. Dr. Hikmet ASUTAY 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

9.30 9.50 Doç. Dr. Hikmet 

ASUTAY 

TÜRK-ALMAN ÇOCUK 

VE GENÇLİK YAZINI 

ARAŞTIRMALARINDA 

YÖNTEM SORUNU 

 

PROBLEM OF METHOD 

IN TURKISH-GERMAN 

CHILD AND YOUTH 

LITERATURE 

RESEARCHES 

9.50 10.10 Yrd. Doç. Dr. Arif 

KORKMAZ 

METİN ANALİZİ VE 

KURAN: NİCEL METİN 

ANALİZİ 

TEKNİKLERİNİN BİR 

EDEBİ METİN OLARAK 

KURAN’A 

UYGULANABİLİRLİĞİ 

ÜZERİNE SOSYOLOJİK 

BİR ANALİZ 

 

TEXT ANALYSIS AND 

THE QURʾAN: A 

SOCIOLOGICAL 

ANALYSIS ON THE 

APPLICABILITY OF 

QUANTITATIVE TEXT 

ANALYSIS TECHNIQUES 

TO THE QUR’AN AS A 

LITERARY TEXT    

10.10 10.30 Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

BİLGEN 

TARİHİ ROMANLARDA 

HAŞİŞİLER 

 

THE ASSASSINS IN THE 

HISTORICAL NOVELS 

10.30 10.50 Arş. Gör. Duygu 

ÖZAKIN 

 

YAKUP KADRİ 

KARAOSMANOĞLU’NUN 

“ANKARA” ROMANININ 

BEDEN POLİTİKALARI 

VE BEDEN SOSYOLOJİSİ 

BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ  
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ANALYSIS OF YAKUP 

KADRI 

KARAOSMANOGLU’S 

NOVEL “ANKARA” IN 

THE CONTEXT OF BODY 

POLITICS AND 

SOCIOLOGY OF THE 

BODY 

10.50 11.10 Burcu Narda 

YURTSEVEN  

 

Doktora Öğrencisi 

“ŞATO” ADLI MASALIN 

GÖSTERGEBİLİMSEL 

ÇÖZÜMLENMESİ 

 

SEMIOTICAL ANALYSIS 

OF TALE NAMED AS 

“THE CASTLE” 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

 

SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Doç. Dr. Naile HACIZADE 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

11.20 11.40 Prof. Dr. Zemfira 

ŞAHBAZOVA  

HİTAPLARIN ANLAM VE 

SÖYLEM ÖZELLİKLERİ 

 

MEANING AND SAYING 

KINDS OF THE ADDRESS 

11.40 12.00 Doç. Dr. Naile 

HACIZADE 

TÜRKÇE VE RUSÇA 

DEYİMLERDE ÇEÇEN 

ÖZEL İSİMLERİN 

KÜLTÜREL BAĞLAMDA 

KARŞILAŞTIRILMASI 

12.00 12.20 Doç. Dr. Secaattin 

TURAL 

MEVLANA VE 

DERRİDA'DA DİLİN 

YETERSİZLİĞİ 

 

INSUFFICIENCY OF 

LANGUAGE AT THE 

EXAMPLE OF MEVLANA 

VE DERRIDA 

12.20 12.40 Yrd. Doç. Dr. Mustafa 

SOLMAZ 

TÜRK VE ETRÜSK 

DİLLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

 

THE RELATIONSHIP 

BETWEEN TURKISH AND 

ETRUSCANS LANGUAGES 

12.40 13.00 Öğr. Talat  ŞAFAK BULGAR VE TÜRK 
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ATASÖZLERİNDE ÖTEKİ 

OLARAK 

KARŞILAŞTIRMALI 

ROMAN( ÇİNGENE) 

İMGESİ 

 

A COMPARATIVE 

ROMANY (GYPSY) IMAGE 

AS THE MARGINALISED 

IN BULGARIAN AND 

TURKISH PROVERBS 

 

13: 00-14: 30 LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ 

 

SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Doç. Dr. Melih KARAKUZU 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

11.20 11.40 Doç. Dr. Melih 

KARAKUZU & Öğr. 

Gör. Ebru UĞUREL 

ÖZDEMİR 

MASK OF GENDER in TOP 

GIRLS AND KADIN 

ERKEKLEŞİNCE 

11.40 12.00 Yrd. Doç. Dr. Arsev 

Ayşen ARSLANOĞLU 

YILDIRAN 

MALE NERVOUS ILLNESS 

IN EUGENE O’NEILL’S 

SHELL SHOCK 

12.00 12.20 Yrd. Doç. Dr. Önder 

ÇAKIRTAŞ 

EDWARD BOND AND THE 

POLITICS OF VIOLENCE: 

HOW TO BE SAVED? 

12.20 12.40 Yrd. Doç. Dr. Timuçin 

Buğra EDMAN 

WAR in THE WEST, WAR in 

THE EAST: DUEL of 

EXECRATED FATES BY 

WILFRED OWEN AND 

LAM THI MY DA 

12.40 13.00 Okt. Nisa Nur 

AKDEMİR GENÇ  

A STUDY ON 

CRYSTALLIZATION AND 

IDEAL TYPE FORMATION  

IN LOVE RELATIONS IN 

SABAHATTIN ALI’S 

MADONNA IN A FUR 

COATAND ANDRÉ 

MAUROIS’CLIMATS 

 

 

13: 00-14: 30 LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ 

SALON ÇANAKKALE 
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OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

11.20 11.40 Prof. Dr. Rıfat 

GÜNDAY & Fahriye 

ÇAKIR Doktora 

Öğrencisi 

PSİKOPEDAGOJİ VE 

ÇOCUK EDEBİYATI 

İLİŞKİSİ: SANAT TERAPİSİ 

 

RELATIONSHIP BETWEEN 

PSYCHOPEDAGOGY AND 

CHILDREN’S 

LITERATURE: ART 

THERAPY 

 

11.40 12.00 Yrd. Doç. Dr. Emra 

DURUKAN & 

Yrd. Doç. Dr. Aşkın 

ÇOKÖVÜN TURUNÇ 

ELİF ŞAFAK’IN BİT PALAS 

ROMANININ 

ALMANCAYA VE 

FRANSIZCAYA 

ÇEVİRİLERİNDE 

ÇOĞULCULUK VE TÜRK 

İMGESİ 

 

PLURALITY AND 

TURKISH IMAGE IN THE 

GERMAN AND FRENCH 

TRANSLATIONS OF THE 

NOVEL “BIT PALAS” 

(FLEA PALACE) BY ELIF 

ŞAFAK 

12.00 12.20 Yrd. Doç. Dr. Atıf 

AKGÜN 

 

KARŞILAŞTIRMALI 

EDEBİYAT 

İNCELEMELERİNDE BİR 

UYGULAMA ALANI 

OLARAK:  “TÜRK 

DÜNYASI 

EDEBİYATLARI” 

(YÖNTEM VE TEKNİKLER) 

 

APPLICATION AS IN A 

COMPARATİVE 

LITERATURE:  " TURKISH 

WORLD LITERATURES " 

(METHODS & 

TECHNIQUES) 

12.20 12.40 Öğr. Gör. Gürkan 

DAĞBAŞI 

KÜLTÜRLER ARASI 

ETKİLEŞİMDE ÇEVİRİNİN 

ROLÜ BAĞLAMINDA 1980 

SONRASI ARAPÇADAN 

TÜRKÇEYE YAPILAN ŞİİR 

VE ROMAN ÇEVİRİLERİNE 
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GENEL BİR BAKIŞ 

 

AN OVERVIEW TO THE 

ROLE OF TRANSLATION 

IN INTERCULTURAL 

INTERACTION CONTEX 

OF POEM AND NOVEL 

TRANSLATION FROM 

ARABIC TO TURKISH 

DONE AFTER 1980. 

 

12.40 13.00 Arş. Gör. Fatih YAPICI TÜRK VE RUS DİL 

BİLİNCİNDE ZAMAN 

KONUSUNA 

KARŞILAŞTIRMALI BİR 

YAKLAŞIM 

 

A COMPARATIVE 

APPROACH TO TIME 

CONCEPT IN TURKISH 

AND RUSSIAN 

LINGUISTIC 

CONSCIOUSNESS 

 

13: 00-14: 30 LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ 

 

SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Ayten GENÇ 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

14.30 14.50 Prof. Dr. Ayten GENÇ 

 

KARŞILAŞTIRMALI BİR 

DERS KİTABI ANALİZİ: 

YABANCI DİL OLARAK 

TÜRKÇE ÖĞRETİM 

SETİ’NDE TÜRK VE 

DÜNYA EDEBİYATINDAN 

SEÇMELER 

 

A COMPARATIVE 

COURSEBOOK ANALYSIS: 

SELECTIONS FROM 

TURKISH AND WORLD 

LITERATURE IN YABANCI 

DİL OLARAK TÜRKÇE 

ÖĞRETİM SETİ 

14.50 15.10 Arş. Gör. Pınar DOLAŞ 

& Prof. Dr. Ayten 

GENÇ 

TÜRKİYE, BULGARİSTAN, 

TUNUS VE 

FİNLANDİYA’DA 
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OKUTULAN YEREL 

NİTELİKLİ YABANCI DİL 

DERS KİTAPLARINDA 

DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ 

 

GRAMMAR TEACHING IN 

LOCALLY DEVELOPED 

FOREIGN LANGUAGE 

COURSEBOOKS IN 

TURKEY, BULGARIA, 

TUNISIA, AND FINLAND 

15.10 15.30 Yrd. Doç. Dr. Filiz 

İlknur CUMA 

ROUSSEAU, PIAGET VE 

MONTESSORİ’NİN 

ÇOCUKLARIN YABANCI 

DİL EDİNİMİ ÜZERİNE 

GÖRÜŞLERİNİN ÇAĞIMIZ 

YÖNTEM 

OLUŞUMLARINA 

KATKILARI 

 

THE CONTRIBUTION OF 

ROUSSEAU’S, PIAGET’S 

AND MONTESSORI’S 

THOUGHTS ABOUT THE 

SECOND LANGUAGE 

ACQUISITION OF 

CHILDREN ON THE 

CONSTRUCTION OF 

CONTEMPORARY 

METHODS 

 

15.30 15.50 Arş. Gör. Dr. Doğu 

ATAŞ & Prof. Dr. 

Tahsin AKTAŞ 

A CRITICAL APPROACH on 

TURKISH TRANSLATION 

of “DIE BIENE MAJA UND 

IHRE ABENTEUER“ 

WRITTEN by WALDEMAR 

BONSELS 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

14.30 14.50 Prof. Dr. Ayla 

KAŞOĞLU 

BİREYSEL YALNIZLIKTAN 

TOPLUMSAL 

YABANCILAŞMAYA: 

VİŞNE BAHÇESİ VE 

YAZLIKÇILAR’DA AYDIN 
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SORUNU 

 

FROM INDIVIDUAL 

SOLITUDE TO 

ALIENATION: THE 

LUMINARY ISSUE IN THE 

CHERRY ORCHARD AND 

SUMMERFOLK 

 

14.50 15.10  Pınar AKA 

 

Gazeteci/Yazar 

MESNEVİ’DEN SİMYACI’YA 

BİR MESELİN DÖNÜŞÜMÜ 

 

FROM THE MASNAVI TO 

THE ALCHEMIST: THE 

TRANSFORMATION OF A 

PARABLE 

15.10 15.30 Öğr. Gör. Dr. Rayhan 

TAŞDEMİROVA  

KIRGIZ VE TÜRK 

ROMANLARINDA AŞK, 

AİLE, ETİK 

MESELESİNİN ELE 

ALINIŞI 

APPROACH TO PROBLEMS 

OF LOVE, FAMILY AND 

ETHICS IN TURKISH AND 

KIRGHIZ NOVELS 

 

15.30 15.50 Arş. Gör. Recep KURT 

 

1923-1950 YILLARI 

ARASINDA TOPLUMSAL 

GERÇEKÇİ ESERLERDE 

KÖYLÜNÜN İŞSİZLİK, 

YOKSULLUK VE GÖÇ 

EKSENİNDEKİ 

HAYATININ 

İNCELENMESİ 

 

THE YEARS BETWEEN 

1923-1950,  THEIR LIFE’S 

INVESTIGATION OF THE 

VILLAGERS OF 

UNEMPLOYMENT, 

POVERTY AND 

MIGRATION AXISAT THE 

SOCIAL REALIST WORKS 

15.50 16.10 Arş. Gör. Rumeysa 

BAKIR 

 

 

NİETZSCHE’NİN “ BÖYLE 

BUYURDU ZERDÜŞT”Ü İLE 

CİBRAN HALİL CİBRAN’IN 

“EN-NEBİ” (ERMİŞ) 

ARASINDAKİ 

BENZERLİKLER 

 

SIMILARITIES BETWEEN 

NIETZSCHE’S “THUS 
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SPOKE ZARATHUSTRA” 

AND CIBRAN HALIL 

CIBRAN’S “EN-NEBI” 

(SAINT) 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

 

SALON ÇANAKKALE 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Yrd. Doç. Dr. Fesun KOŞMAK  

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

14.30 14.50 Yrd. Doç. Dr. Fesun 

KOŞMAK  

 

AHMET AĞAOĞLU’NUN 

“SERBEST İNSANLAR 

ÜLKESİNDE” İLE 

ALDOUS HUXLEY’İN 

“ADA” ADLI 

ROMANLARINDA 

KURGU MEKÂNI 

OLARAK ADA 

KAVRAMININ 

KÜLTÜREL 

BAĞLAMINDA 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

A COMPARATIVE 

ANALYSIS OF THE 

CONCEPT OF ISLAND AS 

THE SETTING IN AHMET 

AĞAOĞLU’S “SERBEST 

İNSANLAR ÜLKESİNDE” 

AND ALDOUS HUXLEY’S 

“ISLAND” IN TERMS OF 

CULTURAL CONTEXT 

 

14.50 15.10 Okt. Dr. Behiye 

ARABACIOĞLU 

ÇEVİRİLERDE “ÖTEKİ 

KÜLTÜR” 

 

THE OTHER CULTURE in 

TRANSLATIONS 

15.10 15.30 Arş. Gör. Gamze 

ÖZER 

KÜLTÜRLERARASI 

İLETİŞİMDE 

KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR VE 

AKTARIMINDA 

EDEBİYAT 

 

INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 
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ISSUES AND 

LITERATURE in 

TRANSFER 

15.30 15.50 Arş. Gör. Orçun 

ALPAY 

 

JACK KEROUAC’IN 

YOLDA ADLI ROMANI 

İLE VENEDİKT 

YEROFEYEV’İN 

MOSKOVA-PETUŞKİ 

ADLI POEMASININ YOL 

TEMASI AÇISINDAN BİR 

KARŞILAŞTIRMASI 

 

A COMPARISON OF 

JACK KEROUAC’S 

NOVEL ON THE ROAD 

AND VENEDICT 

YEROFEYEV’S POEM 

FROM MOSCOW TO 

PETUSHKI IN THE 

CONTEXT OF THE 

THEME OF ROAD 

15.50 16.10 Arş. Gör. Zeynep 

ANGIN 

ORHAN PAMUK’UN 

CEVDET BEY VE 

OĞULLARI İLE NECİP 

MAHFUZ’UN KAHİRE 

ÜÇLEMESİNDE KURGU- 

TOPLUM- KÜLTÜR 

İLİŞKİSİ 

 

FICTION- SOCIETY- 

CULTUR RELATIONSHIP 

IN ORHAN PAMUK’S 

CEVDET BEY VE 

OĞULLARI AND NAGUİB 

MAHFOUZ’S CAİRO 

TRILOGY 

 

COFFEE BREAK/ KAHVE ARASI (10 MINUTES) 

 

SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Doç. Dr. Ahmet CUMA 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

16.20 16.40 Doç. Dr. Ahmet 

CUMA& Arş. Gör. M. 

Taner TÜRK 

PAUL AUSTER’IN “CAM 

KENT” İLE METİN 

KAÇAN’IN “FINDIK 

SEKİZ” ESERLERİNDE 

ÇOĞULCU YAPININ 
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EKLEKTİK ESTETİĞİ 

 

ECLECTIC AESTHETICS 

OF PLURALISTIC 

STRUCTURE in "CITY OF 

GLASS" BY PAUL AUSTER 

AND "FINDIK SEKİZ” BY 

METİN KAÇAN 

16.40 17.00 Yrd. Doç. Dr. Bekir 

ZENGİN 

METİNLERARASILIK VE 

AHMET HAMDİ 

TANPINAR’IN “MAHUR 

BESTE” ROMANINDA 

BATI ROMANINDAN 

İZLER 

 

INTERTEXTUALITY AND 

THE IMPRESSIONS FROM 

THE WESTERN NOVEL IN 

AHMET HAMDI 

TANPINAR’S MAHUR 

BESTE 

 

17.00 17.20 Uzm. Dr. Süleyman 

Sırrı YILMAZ 

POPÜLER EDEBİYAT 

ESERLERİNİN MEDYADA 

YENİDEN SUNUMU 

 

REPRESENTATION OF 

POPULAR LITERARY 

WORKS IN MEDIA 

 

17.20 17.40 Arş. Gör. Selin TEKELİ MİHAİL ŞOLOHOV’UN 

“İNSANIN KADERİ” 

(SUD’BA ÇELOVEKA) 

ADLI ESERİNDEKİ 

SAVAŞLA İLGİLİ 

KELİMELERİN 

İNCELENMESİ 

 

THE EXAMINATION OF 

THE WORDS RELATED TO 

WAR IN MIHAIL 

SHOLOKHOV'S "THE FATE 

OF A MAN" (SUD'BA 

ÇELOVEKA) 

17.40 18.00 Sabyrbek BORUBAEV 

 

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

ESKİ UYGUR HİKÂYESİ 

İLE KIRGIZ HALK 

HİKÂYESİ MÜKAYASE 

 

THE COMPARISON of OLD 

UIGHUR AND KYRGYZ 

FOLK STORIES 
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SALON MALAZGİRT 

OTURUM ADI  

OTURUM 

BAŞKANI 

Yrd. Doç. Dr. Sema ZAFER SÜMER 

TARİH 14.10.2016 Cuma 

BAŞLANGIÇ BİTİŞ KATILIMCILAR KONU BAŞLIĞI 

16.20 16.40 Dr. İlker ÇÖLTÜ KOLLEKTIVSCHULD, 

BUΒE UND 

SCHULDGEFÜHL IM 

ZWEİTEN WELTKRİEG BEI 

DER VERGLEICHUNG DER 

ROMANE 

"IM FRÜHLING STERBEN” 

VON RALF ROTHMANN 

UND “EIN 

SONNTAGSKIND” VON 

JAN KONEFFKE 

16.40 17.00 Arş. Gör. Dr. Elif 

ERDOĞAN 

INTERJEKTIONEN IM 

TÜRKISCHEN UND 

DEUTSCHEN – EINE 

KONTRASTIV 

LINGUISTISCHE STUDIE  

17.00 17.20 Emine PARLAK & 

Refika PARLAK 

LES STEREOTYPES DU 

FLE DANS LE SYSTEME 

EDUCATIF TURC ET SES 

IMPACT SUR LE 

PROCESSUS 

D’ENSEIGNEMENET – 

APPRENTISSAGE DU FLE. 

 

THE STEREOTYPES OF 

THE FRENCH FOREIGN 

LANGUAGE(FFL) IN THE 

TURKISH EDUCATIONAL 

SYSTEM AND ITS IMPACT 

ON THE TEACHING AND 

LEARNING PROCESS OF 

FFL. 

17.20 17.40 Tuğba CANLI AFYON 

  

Yüksek Lisans 

Öğrencisi 

AN ANALYSIS OF A 

STRUGGLE BETWEEN THE 

WORLDS OF DOMINATOR 

AND DOMINATED 

THROUGH SHELLEY’S 

FRANKENSTEIN, CAPEK’S 

R.U.R AND ASIMOV’S I, 

ROBOT 
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SALON 30 AĞUSTOS 

OTURUM ADI 

KONGRE GENEL DEĞERLENDİRMESİ / 

GENERAL ASSESSMENT OF THE 

CONFERENCE 

TARİH 14.10.2016 Cuma 
18: 10 19: 00   

 

20: 00 GALA DINNER/ GALA YEMEĞİ 

 

15 EKİM2016 CUMARTESİ- KONYA GEZİSİ 
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