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1.UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi” 4 ayda bir yayınlanan
akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir.
2.Dergi Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının son haftasında yayınlanmaktadır.
3.Dergide “İLETİŞİM” ve “EDEBİYAT” ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp inceleyen, bilimsel ve
özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır.
4.Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, önsözsüz ya da özetsiz yazılar için hakem süreci
başlatılmaz. Yazarlara da hakemlere de isim bilgisi verilemez.
5.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir.
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Kıymetli okurlarımız,
Dergimizin beşinci sayısını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2014
yılının son sayısında da iletişim ve edebiyat alanında yer alan, birbirinden farklı on beş yayına
yer vermiş bulunmaktayız. Dergimize olan ilginin her geçen gün artması bizleri oldukça mutlu
etmektedir. Uluslararası bir standartta yayın yapan dergimizin indeks başvuruları devam
etmektedir. 2015 yılının Mart ayından itibaren geniş İngilizce özetlere yer verilecek, böylece
birincil indekslere girebilmek adına önemli bir yol kat etmiş olacağız. Dergimizin ilerleyen
yıllarda sizlerin de destekleriyle çok daha büyük başarılar elde edebileceğini söylemek
mümkündür.
Dergimiz bu sayı itibariyle ISO 9001-2008 & “12879 Belge No” ISO 14001-2004 “12880
Belge No” ve Marka Patent belgelerini almış ve yayın hayatında önemli bir aşama kat
etmiştir. Dergimizde basılan tüm makaleler Kalite Yönetim, Çevre Yönetim Sistemi ve Marka
Tescil ile Patenti alarak Fikri Sınai Haklar Kanunu çerçevesinde tüm yetkilerini sağlamış
bulunmaktadır. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışmalar doğrultusunda dergimiz artık uluslararası
ILAC ile eğitim yönetim kalitesi akreditasyon çalışmalarına da başlamıştır. ILAC’ın talebi
doğrultusunda dergimiz bir yıl boyunca izlenecek ve eğitim yönetim kalitesini sağladığı an
itibariyle uluslararası akreditasyon belgesini almaya hak kazanacaktır. Bu gelişmeler
konusunda bizleri destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyoruz.
Dergimizde görev alan hakem, bilim, editörler, yayın, danışma, iletişim ve yönetim kurulu
üyelerimize sonsuz şükran ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli okurlar, değerli yazarlar artık
dergimizdeki tüm yayınlarınız marka patentli olarak güvence altına alınmıştır. Her türlü
haklarınız fikri sınai haklar kanunu çerçevesinde Türkiye ve dünya ülkelerinde koruma altında
olup her türlü maddi ve manevi haklarınız hukuki güvence ile temin edilmiştir. Bu durumun
tüm bilim insanlarına ve araştırmacılara hayırlar getirmesini diliyoruz.
Kıymetli yazar ve hakemlerimize dergimize yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür
ediyor, 2015 yılının Mart ayında çıkacak yeni sayımıza yönelik çalışmalarını dergimize
gönderen tüm akademisyenlere, araştırmacılara ise en derin saygılarımızı sunuyoruz. Altıncı
sayımızda görüşmek dileğiyle…

VI

Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve
derginin sistemine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür.
Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın
kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez.
Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk
yazar(lar) a aittir.

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan
maddi ve manevi zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve
hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör,
bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre
katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun
dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü
maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve
diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul
etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu
olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece
yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu,
kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur
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YAPRAK DÖKÜMÜ ROMANINDAN TELEVİZYON DİZİSİNE
DEĞİŞEN DEĞER TEMSİLİ
THE CHANGING REPRESENTATION OF VALUE IN YAPRAK
DÖKÜMÜ NOVEL AND THE TELEVISION SERIAL
Yrd. Doç. Dr. Mihriye Meral YURDERİ / Prof. Dr. Dilek TAKIMCI

Özet: Bu çalışmada Yaprak Dökümü romanı
ve uyarlama dizisi üzerinden, romanın
GİRİŞ
yazıldığı dönemden günümüze kadar geçen
zaman içinde toplumsal ve kültürel değişime
bağlı
olarak
değer
temsilinin
nasıl
değiştiğinin
saptanması
amaçlanmıştır.
Kültür ve kimlik ekseninde ele alınan
değerlerin, postmodernlik ve küreselleşme
çerçevesinde değişen temsili, toplumsal
değişimin hem bir göstergesi, hem de sonucu
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Abstract: The objective of this study is to explore
how the representation of value, based on the social
and cultural developments, has changed in the novel
titled Yaprak Dökümü and its television serial
adaptation since the publication of the novel. In a
postmodern and global framework, changing
representation of values, discussed in the axis of
culture and identity, appears both as an indicator and
a consequence of social changes.

Key
Words:
Value
Representation,
Adaptation,
Identity,
Modernity,
Postmodernity, Globalization

Anahtar
Kelimeler:
Değer
Temsili,
Uyarlama,
Kimlik,
Modernlik,
Postmodernlik, Küreselleşme
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Giriş
televizyon
dizilerinde
Amerikan
dizilerinin
belirlediği
formatlar
çerçevesinde melezleşmiş postmodern
kültüre
ilişkin
temsillere
yer
verilmektedir. Dizilerde daha çok
bireysel, birbiri içine geçebilen,
karmaşık
bir
değer
yapısı
yansıtılmaktadır.

20. Yüzyılın başlarında toplumsal
temsillerin ve buna bağlı olarak
değerlerin yeniden üretilerek temsil
edildiği en yaygın araçlar gazetelerle
birlikte
romanlar
iken;
iletişim
teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak
günümüzde kullanılan en yaygın kitle
iletişim
araçlarından
biri
televizyondur.

Bu
bağlamda
Cumhuriyetin
ilk
döneminde
yazılmış
romanlarla,
günümüzde bu romanlardan uyarlanan
diziler arasında, hem toplumsal yapı,
hem de değer değişimi açısından
önemli farklar bulunmaktadır. Yaprak
Dökümü romanı (1930, Reşat Nuri
Güntekin) ve dizisi (13.09.200629.12.2010, Mesude Erarslan, Kanal D,
174 bölüm) değer değişimine ilişkin bu
farkın ortaya çıkarılması açısından iyi
bir örnek teşkil etmektedir.

Ülkemizde
Batılılaşma
ve
modernleşme çabalarının hız kazandığı
bir dönemi yansıtan Cumhuriyet
dönemi romanları, edebi gelişim
kaygılarının yanı sıra, dönemin baskın
ideolojisi ve toplumsal sorumluluk
idealleri doğrultusunda geleneksel ve
toplumsal değerleri ortaya koyarak,
mevcut
kültürel
yapıyı
belgelemektedir. Günümüz televizyonu
ise, tüketime yönelik ticari kaygıları
doğrultusunda toplumsal sorumluluk
ideallerinden
feragat
etmekte;
Ekseninde

yetisinin azalması gibi tehlikeler arz
edebilmektedir.

Değerler insanların birlikte yaşama
ilişkilerini düzenleyen içselleştirilmiş
yargı
ve
standartlardır.
Kimlik
oluşumunda da temel teşkil eden
değerlerin değişimi, bireylerin din ve
dini kurumlarla olan bağlarının
zayıflaması;
kibarlık,
dürüstlük,
itaatkârlık, temizlik, yetingenlik ve
yardımlaşma
gibi
geleneksel
özelliklerin anlam kaybına uğraması;
toplumsal dayanışmanın zayıflaması;
bireylerin topluluk bilinci ve bağlılık

Değerleri belirleyen en temel yapı
kültürdür. Eagleton, üç farklı biçimde
kültürü tanımlar
Bunlardan ilki
üstünlükle ilişkilendirilen uygarlık
olarak
kültür;
ikincisi
değerler
sistemiyle ilişkilendirilen kimlik olarak
kültür ve üçüncüsü ekonomiyle
ilişkilendirilen postmodern kültür.
Uygarlık olarak kültür özetleyici bir
bakış açısıyla dogmatik bir yapıya
sahipken, postmodern kültür, kültürel
ve siyasalı birleştirme eğilimindedir.
Kimlik olarak kültürse hem dogmatik

Kültür ve Kimlik
Değişen Değerler
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hem de birleştiricidir (2011a: 79-96).
Eagleton, insanlığın gelişiminin en
yüksek noktası olan ve üstünlükle
ilişkilendirilen uygarlık olarak kültür
tanımını benimser ve toplumsal
deneyim anlamındaki kültürü kimlik
olarak tanımlarken; seçkinliği ve
yüksek
sanatı
popüler
kültürle
karşılaştıran
farklı
bir
sınıf
anlamındaki ayrıştırıcı kültür yerine,
birleştirici olan postmodern kültürü
koyar.

koşulları yüksek seviyedeki seçkinleri
bölgesel sınırlardan azat ederken, öteki
insanların hâlâ sınırları içinde olduğu
toprakları
anlamdan
ve
kimlik
bahşetme yeteneğinden yoksun bırakır.
Seçkinler için bu durum, fiziksel
engellerden
kurtuluşun,
hareket
yeteneğinin
ve
uzaktan
eyleme
pratiğinin habercisiyken, bağlarını
koparma şansı az olan ötekiler için
yerelliklerinin anlamını yitirmesidir.
Bu, bazıları için anlam yaratma
özgürlüğü demekken, ötekiler için
kendilerine atfettikleri anlamsızlığa
işaret eder (Bauman, 2010: 26).
Küreselleşme, gittikçe daha çok alanı
ve insanı kapsamaktadır. Bu bağlamda
daha çok yereli küresele katarak,
kültürel kimliklerin kaçınılmaz bir
şekilde küreselleşen kültür tarafından
belirlenmesine yol açmaktadır. Alt
kültürler de dâhil pek çok kültürel
yapıyı bünyesinde barındıran küresel
kültür, eklektik bir yapı oluştururken;
aynı anda hem küresel hem de yerel
olabilen yeni yerellikler oluşur.
Böylece güncel kültürel bellek, hızlı devinen

Yaprak
Dökümü’nün
yazıldığı
Cumhuriyet
döneminde
egemen
değerlerinin kaynağı olan kültür, bir
yandan ulus devlet çatısı altındaki,
geleneksele bağlı aidiyetin oluşturduğu
kimlik anlamındaki kültür, bir yandan
da ulaşılmak istenen muasır medeniyet
seviyesindeki uygarlık anlamındaki
kültürün bileşiminden oluşmaktadır.
Ancak günümüz değerlerinin kaynağı
olan kültür, küreselleşerek melezleşmiş
postmodern
kültürdür.
Yaprak
Dökümü,
Batılılaşmak
ve
modernleşmek, ama aynı zamanda
geleneklerden
kopmamak
ve
yozlaşmamak
doğrultusundaki
Cumhuriyet ideolojisinin somutlaştığı
romanlardan biridir. Dizi ise, tüketmek
ve
haz
almak
üzerine
kurulu
postmodern dönemi yansıtmaktadır.
Dolayısıyla değerlerin kaynağı olan
kültür ve kimlik, yaşanılan dönemin
toplumsal
koşullarıyla
şekillenmektedir.

ve sürekli inşa edilen iletişimsel bir nitelik
taşımaktadır. Bu süreç, iletişim teknolojileriyle
birlikte mekânsal ve zamansal sınırların
aşılmasıyla giderek daha devingen bir yapı
kazanmaktadır. Önceki kuşağın nostaljik kimliği
şimdiki kuşağın akışkan kimliğiyle yer
değiştirmektedir.

Bütün çağdaş kültürler, kültürlerin
karşılıklı etkileşim sonucu değişime
uğradığı, yeni sentezler, dinamik
bileşkeler
yarattığı
kültürleşme
sürecinin
yarattığı
kültürel
zenginleşme
sonucu
oluşmuştur
(Güvenç, 2011: 87). Küreselleşmeyle

Teknolojinin
küreselleşmesiyle
zamansal/mekânsal
mesafelerin
ortadan kalkması, sosyo-ekonomik
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birlikte
zamansal
ve
mekânsal
uzaklıkların aşılması, tüm kültürleri
kültürleşmeye açık hale getirmiş; bu
kültürel küreselleşme medyanın da
etkin
rolüyle
tüm
kültürlerin
yakınlaşmasına ve benzeşmesine yol
açmıştır.
Küreselleşme
ve
Melezleşmenin Değer
Etkisi

denetim altına alıp nötr hale getirmek
zorundadır. Bu nedenle farklılıkların
olduğu bir dünya kurmaya çalışır
(1991:
19-39).
Bu
anlamda
küreselleşmeyle
birlikte
yerel
kültürlerin melezleştiği ve giderek
birbirine benzeyerek homojenleşme
eğilimi gösterdiği kültürel bir yapıdan
söz etmek mümkündür.

Kültürel
Değişimine

Ancak Bauman, Hall’un tersine,
küreselleşen dünyada zamansal ve
mekânsal mesafelerin teknolojiyle
aşılmış olmasının, insanlık durumunu
homojenleştirmek yerine kutuplaştırma
eğilimi taşıdığını ileri sürer. Ona göre
küreselleşme sonucu fiziksel mekânın
giderek etkisizleşmesiyle ortaya çıkan
özgürlük deneyimi daha çok seçkinler
lehinedir (2010: 27).

Küreselleşme,
yerel
oluşumları
birbirine bağlayan dünya çapındaki
toplumsal ilişkilerin yoğunlaşmasıdır
(Giddens, 2010: 62). Dünyanın gittikçe
daha fazla parçasının kapitalist pazar
ağına dâhil edilmesi anlamına gelen
küreselleşme, geri dönüşü olmayan,
herkesi aynı ölçüde ve aynı şekilde
etkileyen bir süreçtir (Bauman, 2010:
7-9).
Dolayısıyla
küreselleşmenin
temel kaynağı, kapitalizmin sınır
tanımayan sermaye artışı arzusudur.

Yine de melezleşme, merkez ve çevre
arasındaki
kültürel
uzaklığı
azaltmaktadır. Çevre kültür, merkezden
gelen anlam ve simgesel biçimleri
özümserken ve onları kendine ait
kılmak
için
önemli
oranda
dönüştürürken, merkez ve çevre
arasındaki kültürel benzerlikleri de
çoğaltmaktadır. Ancak kültürel akış
açısından dışarıda ve uzakta olan
çevre, anlamın aktarıcısından çok
alıcısıdır; bu kültürel akış ilişkisi
merkezin lehine dengesizdir (Hannerz:
1998:139-162).
Küreselleşme
bu
anlamda diyalektik bir süreç olarak
görülebilir.
Melezleşen
kültürler,
melezleştikleri oranda olmasa bile,
küresel merkezî kültürü belli oranda
etkileyebilir.
Yereller,
karmaşık
küresel bağlantılardan etkilendikleri

Habermas kapitalizmi, dünya tarihinde
kendi düzenlediği ekonomik gelişmeyi
kurumsallaştıran ilk üretim tarzı olarak
nitelendirir (2007: 46). Tüketen insana
ihtiyaç duyan kapitalizm, bireyleri
yalnızca
birer
tüketici
olarak
konumlandırmaktadır.
Küreselleşme
ise bu konumlandırmayı yaygınlaştırıp
meşrulaştırmakta ve tüketici kitlesinin
giderek genişlemesine yol açmaktadır.
Hall’a göre, yeni küresel ekonomi,
küresel konumunu koruyabilmek için,
yenmeye
çalıştığı
farklılıklarla
müzakere etmek, onları kısmen içine
almak ve yansıtmak; farklılıkları
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gibi,
en
azından
küreselleşen
teknolojiye erişim kolaylığı sayesinde
ve kapitalizmin talep ihtiyacı nedeniyle
zaman mekân kısıtlıklarını aşabilme ve
küreseli etkileme potansiyeline de
sahiptir.

etkileşim, her kültürü belli oranlarda
etkilemektedir.
İletişim
araçlarıyla
yaygınlaşan
kültürel küreselleşme, baskın kültüre
dönüşerek ulusal kültürlerin yerini
alma eğilimindedir. Küreselleşmeyle
yoğunlaşan kültürlerarası ilişkiler,
kapalı toplumları her geçen gün diğer
kültürlere daha açık toplumlara
dönüştürmektedir. Ulusal kültürlerin
küresel kültür tarafından zayıflatılması
ve melezleştirilmesiyle, kitle kültürü
ve tüketim kültürünün yaygınlaştığı
hazza dayalı yeni yaşam biçimleri ve
buna bağlı olarak yeni değerler ortaya
çıkmaktadır.

Giddens, kültürün küresel olarak
genişlemesini,
medyanın
küreselleştirici
etkisiyle
ilişkilendirmektedir (2010: 73-74).
Kültürün
devasa
boyutlardaki
küreselleşmesiyle birlikte, nitel değil
nicel bir özellik taşıyan ve kaynağını
tüketim düzeyinden alan bir kültürel
özdeşleşme
pratiği
de
ortaya
çıkmaktadır (Heller, 1992: 78-83).
Kültürel özdeşleşmenin bu nicel
özelliği, küreselleşen kapitalizmin
tüketime
duyduğu
ihtiyacın
giderilmesine
hizmet
etmektedir.
Medya ise, küreselleştirici etkisiyle ve
ürettiği temsiller aracılığıyla, kültürel
özdeşleşme
pratiğinin
niceliğini
belirleyen en önemli araçlardan biri
konumundadır.

Küresel Kültürel Değişim: Kitle
Kültürü ve Tüketim Olgusu
Günümüz kitle kültürüne yönelik
başlıca iki eleştiriden ilki, kitle
kültürünün zorunlu olarak imal
edilmesinden dolayı yapay olduğu
yönündedir. Diğeri ise, kitle kültürünü,
kültür
endüstrisi
yoluyla
yanlış
gereksinimleri
uyararak
kitleleri
pasifleştiren ideolojinin bir öğesi
olarak görür.

Değer değişimi olgusu bu açıdan ele
alındığında,
değerlerin
kökten
değişmesi ve kültürel bağlamından
tamamen kopması değil, küreselleşen
dünyadaki
diğer
kültürlere
ait
değerlerle
melezleşmesi
söz
konusudur.
Türk
dizilerinin
Yunanistan’da ya da bazı Ortadoğu
ülkelerinde de gösterildiği ve hatırı
sayılır bir izleyici kitlesine sahip
olduğu göz önüne alınırsa, bu
melezleşme daha net anlaşılacaktır.
Kültürel
temsillerin
bu
küresel
dolaşımıyla ortaya çıkan kültürel

Popüler
hayatı,
eğlenceyi
ve
dinlenmeyi yeniden inşa eden küresel
kitle kültürü, kültürel üretimin modern
araçlarının, yani dilsel sınırları hızla ve
kolayca geçebilen ve tüm dilleri
konuşabilen
görüntünün
egemenliğindedir. Hall’a göre küresel
kitle kültürü daima Batı merkezlidir.
Yani Batı teknolojisi ve Batı
sermayesinin
yanı
sıra
Batı
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toplumlarının öyküleri ve görselliği ile
oluşturulmaktadır
(1991:
19-39).
Gündelik yaşamın kültürü olarak
popüler kültür, egemen ideoloji
tarafından kültürel değerlerin yeniden
belirlendiği alandır. Geçici ve anlık
olana değer atfeden popüler kültür,
Batı kaynaklı tüketim kültürünü
yaygınlaştırmaktadır. Postmodernizmle
birlikte, yerleşik toplumsal yapılar
köklü teknolojik değişimlerin de
etkisiyle,
değişkenlik,
görelilik,
uçuculuk, akışkanlık, hız, yapaylık ve
muğlâklığın hâkim olduğu yeni bir
toplumsal
yapıya
dönüşmektedir.
Değerler ise bu yeni yapıya göre
oluşmaktadır.

yeni anlatım ve ifade biçimleri
gelişmekte; alışıldık temsiller yerlerini
uçucu, göreli, değişken, muğlâk bir
tanımlama dünyasına bırakmaktadır. Bu
kararsız kimlikler küresel kapitalizm
içinde yalnızca birer tüketici olarak
konumlandırılmakta; tüketimin nitel
düzeyi önemsenmezken, nicel düzeyi
giderek arttırılmaktadır.
Baudrillard’a göre de modern toplum
bir tüketim toplumudur. Bu toplumda
her şey metalaşmıştır ve meta
değeriyle dolaşımdadır (1997: 193).
Artık tüketimi, basit ve tek boyutlu
olarak, sadece emek gücünün yeniden
üretimine katkıda bulunan bir şey
olarak düşünmek olanaksızdır. Tüketim
ne malların dağıtımına indirgenebilir,
ne de basitçe bir tercih ve haz alanı
olarak ele alınabilir (Warde, 1992: 51).
Tüketim
giderek
kavranmakta
zorlanılan bir olguya dönüşmekte;
modern
dönemde
çalışmaya
ve
üretmeye yönelen insanın aksine,
postmodern dönemde tatmin ve
tüketime yönelen insan; gündelik
yaşamını haz alarak ve tüketerek
geçirmektedir. Bir kültüre dönüşen
tüketim,
postmodern
toplumsal
yaşamın
temelidir.
Tüketim
toplumunda varoluş, tatmin üzerine
kuruludur
ve
tüketim
kültürü
postmodernizmin
temel
göstergelerindendir.

Değerlerin beslendiği kaynaklardan biri
olan kimlik, postmodern kültür içerisinde
değişken
ve
uçucu
bir
nitelik
kazanmakta; tüketim kültürü ve teknoloji
aracılığıyla
dönüştürülerek
yeniden
yapılandırılmaktadır. Bu dönüşümde
birey önce tüketim kültürünün imge ve
simgelerinin tüketicisi konumundadır.
Kimlikler daha sonra bu görsel imgelere
yönelmekte ve bu görsel imgelerle
şekillendirilmekte; ardından da kimlik,
dış dünyadaki özerkliğini yitirmektedir
(Dunn, 1998: 66). Postmodern kimlik,
tüketim malları, iletişim araçlarının
sunduğu imge ve simgelerle oluşmakta,
kimlikler bölünüp parçalanır hale
gelmektedir. Sadece kişisel kimlikteki
çözülmeler değil, birey ve toplum
arasında da çözülmeler gözlenmekte ve
kimlikler
parçalanmaktadır.
Kent,
mimari, edebiyat, plastik sanatlar, sosyal
bilimler, gündelik hayat gibi farklı
alanlarda bir başkalaşım yaşanmakta;

Modern ve Postmodern Kimlik
Algısı ve Değerler

6

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:85 K:115

Postmodernlik, hakikat, akıl, kimlik ve
nesnellik kavrayışlarından, evrensel
ilerleme ve kurtuluş fikrinden, bilimsel
açıklamaların başvurabileceği büyük
anlatılardan ve nihai zeminlerden
kuşku duyan bir düşünce tarzıdır.
Aydınlanmanın
normlarına
karşı,
dünyanın temelsiz, istikrarsız ve bir
dizi dağınık kültürden ibaret olduğunu
düşünür (Eagleton, 2011b: 9-10).
Postmodernizm ne muhafazakâr, ne
devrimci, ne de ilericidir; ne yükselen
bir umut dalgası, ne derin bir
umutsuzluk gelgitidir; tersine bu tür
ayrımları ya da karşıtlıkları içinde
barındırmayan ve etkisiz hale getiren
kültürel bir harekettir (Heller, 1992:
78-81). Postmodernliğin kuralsız ve
dağınık yapısına karşın modernlik, her
şeyin önceden belirlendiği rasyonalist
bir yapıya sahiptir.

Postmodern dönemde kırılgan ve
değişken bir yapı kazanan kimlik, aynı
zamanda – büyük anlatıların çöküşüyle
birlikte – değerlerini yitiren bir kimliğe
dönüşmüştür. İletişim teknolojileri ile
ortaya çıkan zaman ve mekân
kaymalarıyla birlikte, Batılı anlamda
bir modernleşme süreci yaşamadan ve
modernleşmeyi
tamamlayamadan
postmodern sürece girilmiş olmasının
da kimliğin bu kırılgan ve değişken
yapısında payı vardır. Kimlik artık
modern dönemde olduğu gibi kendini
evrensel değerler üzerinden inşa
edememektedir. Kimliğin bu bütüncül
değil, tikel değerlere dayalı inşası,
değer değişiminin bir görünümü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Postmodern
dönemde artık, modernliğe ait olan ve
her şeyi önceden biçimlendiren
rasyonel sistemler işlerliğini giderek
kaybetmektedir.

Giddens’ın (2010: 9), 19. Yüzyılda
Avrupa’da yaygınlaşan ve daha sonra
nerdeyse tüm dünyayı etkisi altına alan
bir toplumsal yaşam ve örgütlenme
biçimi
olarak
tanımladığı
modernleşmenin bizim açımızdan iki
temel göstergesi Batılılaşma ve ulusdevlettir. Çeşitli etnik yapıları ve farklı
kültürel kimlikleri barındıran bir
imparatorluktan ulus-devlete dönüşen
Türkiye, ilk yıllarından itibaren hızla
modernleşmeyi hedeflemiştir. Ancak
toplumun her alanına yayılan bu yoğun
modernleşme, zorunlu ve kaçınılmaz
küreselleşmeyle
karşılaşılan
80’li
yıllarla birlikte kesintiye uğramış;
Türkiye
bu
yıllardan
itibaren
modernleşmesini
tamamlayamadan
postmodern bir sürece girmiştir.

Bireyselliği yükselten Kapitalizm ve
modernleşme
çerçevesinde
oluşturulmuş
olan
kimlikler,
postmodernizmle birlikte parçalanmış;
rasyonel ve özerk olduğu varsayılan
kimliklerin yerini, kendilerini bir bütün
olarak kavramakta zorlanan bölünmüş
kimlikler almıştır. Postmodern birey
benlik iddiasında bulunmayan, benlik
ve irade bütünselliğine erişemediği için
eylemlerinden de sorumlu olmayan
kişidir.
Kendi
anlam
arayışını
sürdüren, kendi gerçekliğini yaratan ve
ortaya çıkan şeyin gerçek olduğu
iddiasında
bulunmayan
kişidir.
Postmodern birey geçici, sıra dışı
planlanmamış arzuların girdabında
sürüklenmekte; ulusal, ailesel, dinsel
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bağlılığı önemsememektedir (Rosenau,
1998: 98). Böylece postmodern
dönemde kimlik inşası – modern
dönemde
toplumun
geleneksel
yapısıyla kimlik arasında kurulmuş
olan bağın zayıflamasıyla – belirsizlik,
karmaşıklık, çeşitlilik, parçalanmışlık
ve
farklılık
çerçevesinde
biçimlenmekte; akışkan ve kırılgan bir
yapı kazanan kimlik, artık alışılageldik
değer
bütünlüğünden
kopmakta,
toplumsal ve kültürel dayanaklarını
yitirmektedir.
Kimlikteki
bu
kırılmaların değer değişimine etkisi
ise, gerçek bir değişimden çok,
değerlerde bir kırılma ve parçalanma
olarak karşımıza çıkmaktadır.

romanı
bu
görüşleri
doğrular
niteliktedir. Zira Türkiye’ye Batılı
fikirlerin
girmesi
ve
toplumda
yayılması, gazeteler ve kitaplar
sayesinde olmuştur (Mardin, 1994: 93).
Roman,
Batılılaşma
ideolojisinin
araçlarından biri gibidir. Gazete gibi
roman da eğitim amacıyla kullanılarak
terakkiye hizmet etmiştir (Moran,
1991:
17).
Batı
etkisindeki
edebiyatçılar, bir uygarlık anlatısı
olarak gördükleri romanı benimsemiş
ve toplumu uygarlığa götürecek
araçlardan
biri
olarak
kabul
etmişlerdir.
Romanın
Türkiye’ye
girişinde,
aydınların fikirlerini geniş kitlelere
yayma ve halkın dikkatini güncel
meselelere çekme kaygıları etkili
olmuştur. Roman bu amaçlara didaktik
bir araç olarak hizmet etmiş; birçok
yazar toplumsal ve siyasal fikirler
aktarmak
amacıyla
romana
başvurmuştur (Evin, 2004: 14). Bunun
yanı sıra Türk romanı, hem Tanzimat
hem de Cumhuriyet döneminde, yeni
bir kimlik inşa etme amacına sahiptir.
Romancılar hâkim siyaset ve devlet
politikaları
doğrultusunda
eserler
kaleme almışlar ve yeni kimliğin
aynası olacak romanlar yazmışlardır.
Toplum üzerinde önemli etkiler
oluşturan romanlar, yeni siyaset
doğrultusunda benimsenen kimliği
oluşturma yönünde en az siyaset ve
eğitim kurumları kadar önemli görevler
üstlenmiştir. Bu nedenle Cumhuriyet
dönemi romanları, Türk modernleşmesi
için bir kaynak niteliğindedir ve
dönemin
aydınlarının
toplumsal

Cumhuriyet Dönemi Romanında
Toplumsal Değişim ve Modern
Değerlerin İnşası
Roman,
Tanzimat
ile
başlayan
Batılılaşma
sürecinde,
kültürel
birikimin doğal bir sonucu olarak değil
de bir çeşit sanat ithali olarak, Türk
Edebiyatına 19. Yüzyılda girmiştir
(Timur, 2002: 383). Roman, modern
zamanların en nitelikli anlatı türü
olarak addedilir. Roman gibi edebi
kurumlar,
sunulduğu
toplumun
ihtiyaçlarına
eğilmeli,
bunları
önemsemeli
ve
yansıtmalıdır
(Czarniawska, 2004: 3-11). Yazınsal
türler arasında, içinde yaşadığımız
çağa en uygun tür olarak romanı gören
ve yücelten Bakhtin’e göre (1981: 4-5),
roman hem dinamik ve gelişmekte olan
bir türdür, hem de epik bir halk
kahramanıdır. Cumhuriyet dönemi
8
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değişim sorununa nasıl yaklaştıklarını
belgelemektedir (Mardin, 1997: 30).
Bu
anlamda
dönemin
egemen
değerlerinin
belirlenmesi
ve
günümüzdeki değer değişiminin ortaya
konabilmesi açısından da önemli
veriler içermektedir.

biçimler gerçek hayat için örnek teşkil
etmeye başlayarak, gerçekliğin yerini
almak üzere günlük hayata nüfuz
etmektedir (Eslin, 2001: 47-107).
Televizyon
programları
arasında
önemli bir yer tutan diziler, geniş bir
izleyici kitlesine hitap eden dramatik
yapımlardır.
Televizyon
dizileri,
izleyici üzerindeki bağımlılık yaratıcı
özelliğinden
dolayı
izleyicinin
dünyasına rahatlıkla nüfuz edebilme,
algılamalarını
değiştirebilme,
düşüncelerini etkileyebilme, belirli
konularda tavır almalarını sağlama ve
olaylar hakkında kanaat oluşturma
gücüne sahiptir.

Yeni Bir Tüketim Alışkanlığı
Olarak Televizyon Dizileri
19. Yüzyılda modernliğe ait toplumsal
olguların en yaygın olarak romanlarda
ve gazetelerde temsil edilmesi gibi,
günümüzde postmodernizm olarak
adlandırılan ve en ayırıcı özelliği
görsel
imgenin
üstünlüğü
olan
parçalanmış kültür de, görsel olarak
televizyon ile ifade edilmektedir.

Toplumsal kurallar ve ahlak, toplumsal
önyargılar
ve
klişelerin
tümü
televizyonu yönlendiren bir kaynak
olarak kullanılmaktadır (Livingstone;
Lunt, 1996: 90-91). Bourdieu bu
kaynağı buyur edilmiş fikirler  , yani
herkesçe kabul edilmiş olan, sıradan,
kararlaştırılmış, ortak fikirler olarak
tanımlar; öyle ki kabul etmek diye bir
problem ortaya çıkmaz (2002: 33-34).
Televizyon ve medya, çoğu zaman
önceden zaten hazır olan, üzerinde
tartışılması gerekmeyen, tartışılsa bile
sonuçta mutlaka kabul edilen, ortak,
kararlaştırılmış ve hazır fikirler
sunmaktadır.
Bu
bağlamda
bir
televizyon metni olarak dizilerde, daha
önce edebiyat ya da sinema alanında

Susan Sontag’a göre televizyonun en
yaygın kullanılan görsel kitle iletişim
aracı
olduğu
çağımızda,
imge
gerçeğine, temsil gerçekliğe, kopya
orijinaline tercih edilmektedir(1999:
80). Televizyon aracılığıyla drama
kitlesel olarak üretilmeye başlanmış;
bu ise teatralliği bir iletişim biçimine
dönüştürmüştür. Böylece toplumun
önünde
gerçekleşen
medyatik
gösterimler,
davranışları
genel
beklentiye uygun olarak idealize
edebilmekte; bireyler de toplum
tarafından kabul görebilmek için bu
davranış
biçimlerini
benimseyebilmektedir.

 Bourdieu’nün, toplumbilimci olarak addettiği
Gustave Flaubert’den ödünç aldığı bu ifade,
televizyona ve genel olarak medyaya uygun
düştüğü kadar, günümüz postmodern dönemin
‘hazır’
olanı
tüketme
eğilimini
de
tanımlamaktadır.

Televizyonla birlikte bir drama
patlaması yaşanırken, televizyonda
sahnelenmemiş nerdeyse hiçbir bilgi
bulunamamakta; kurgusal ve hayali
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tanınmış, kabul görmüş bir yapıtı
uyarlamak sık rastlanan bir olgudur.
Zira hikâye, figürler ve görsel malzeme
düzleminde yinelemeler sayesinde
oluşturulan
anlamsal
uzlaşımlarla
izlenirlik
açısından
kolaylık
sağlamaktadır. Eski bir yapıtın yeniden
uyarlanması,
anlamsal
açıdan
yinelemeler
ve
uzlaşımlara
dayanmasına
rağmen,
yaşanılan
toplumsal bağlamlarla da etkileşim
içinde
değerler
yeniden
yorumlanmaktadır. Bu çalışmada 1930
yılında yazılmış Yaprak Dökümü
romanı ve bu romandan uyarlanan
televizyon dizisi (2006-2010) inceleme
konusudur.
Romandan
dizi
uyarlamasında hem anlatılan araç
bakımından hem de tarihsel dönem
açısından farklılıklar bulunmasına
rağmen öykü çatısını oluşturan hikâye
ve figürler orijinaline sadık kalarak
anlatılmaktadır. Değişen değer temsili
açısından roman ve diziyi incelemek
aynı zamanda değişen toplumsal
bağlamla etkileşim içinde tarihsel
dönemler arası değer temsillerindeki
değişimi tespit etmeye yöneliktir.

taşınmaktadır. Ancak bu durum çoğu
zaman roman ve dizi anlatıları
arasındaki bağı zayıflatan bir etki
yaratmaktadır. Çoğu zaman bir sadakat
sorunu çerçevesinde değerlendirilen bu
etki
Yaprak
Dökümü’nde
de
görülmektedir. Yaprak Dökümü dizisi,
nispeten
romanın
ruhuna
sadık
kalmışsa da, romandaki karakterler ve
olaylar, romanın geçtiği dönemden ve
atmosferden uzaklaştırılıp bugüne
taşınmış;
romanda
bulunmayan
karakterler ve olaylar eklenerek uzun
yıllar
süren
bir
dizi
haline
getirilmiştir. Ancak bu durum romanın
didaktik amacıyla dizinin ticari kaygısı
arasında bir çelişki doğurmuştur.
Günümüzde çekilen diziler pek çok
karakter, olay ve entrika eklenerek
uzun yıllar süren senaryolar haline
getirilmektedir. Edebiyat metinleri
televizyon
dizilerine
senaryo
yaratmada en temel kaynaklardan
biridir. Dizinin daha çok izlenmesini
sağlamak için eserin sadece ana teması
ve çekirdek karakterlerinin özellikleri
korunarak
asıl
metne
yapılan
müdahaleler tartışma yaratsa da,
uyarlama
diziler
televizyon
izleyicilerinin
edebi
eserlerden
haberdar olması ve toplumla edebiyat
arasındaki
bağın
güçlendirilmesi
yolunda bir umut yaratmaktadır.

Romandan Televizyon Dizisine
Yaprak Dökümü: Değişen Anlatı
Yapısı ve Değer Temsili
Kapitalist çağda sanat, yarı düş yarı
ticari bir uğraşa dönüşmüştür (Fischer,
1995: 49). Televizyon ise bir sanat ve
zanaat karışımıdır (Kelsey, 2001: 8).
Hâlâ sanat alanında olduğu kabul
edilen edebiyat, dolayısıyla roman,
uyarlamalar aracılığıyla zanaat alanına

Türk romanında eleştirel gerçekçiliğin
öncüsü olan ve halkın ahlaki
değerlerine sahip çıkan Reşat Nuri
Güntekin’in eserleri hâlâ ilgiyle
okunmaktadır.
Acımak,
sevmek,
şefkat,
iyilik,
yardımlaşma
ve
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dayanışma temaları üzerinde çokça
duran; farklı okuyuculara seslenebilen,
esprili ve insani öyküler yaratabilen bir
yazar olan Güntekin, romanlarında
ahlaka aykırı gördüğü durumları
eleştirmekte ve 1950 öncesinin eski
mahalle
ahlakını
karşımıza
çıkarmaktadır. Yaprak Dökümü’nde
yüzeysel bir Batılılaşma özentisinin
yarattığı değer yargıları bunalımını
eleştirirken, yeni yaşam biçimlerinin
insanları yozlaştırarak nasıl kendine
uydurduğunu,
ya
da
uymak
istemeyenleri nasıl ezip geçtiğini
ortaya koymaktadır (Naci, 2009: 1-4).

Oldukça ilgi gören bir dizi olan Yaprak
Dökümü, bu ilginin oluşturduğu ticari
beklentilerle
daha
uzun
süre
yayınlanmak
istenmiş;
ancak
romandaki
öyküler
tükendiğinde
anlatının uzatılması için eklenen yeni
olaylar,
belirli
değerleri
temsil
etmekten çok, izleyicinin merak
duygusunu besleyen yapay çatışmalar
olmaktan öteye gidememiş; bu durum
dizi ile roman arasındaki farkı
belirginleştirmiştir.
Romanla uyarlama dizi arasındaki bu
farklılığın en önemli nedeni, özel
televizyonların
ticari
yayıncılık
anlayışıdır. Zira herhangi bir ürün gibi
kültürel malların da niteliği ve niceliği,
kazanç beklentisine bağlı olarak
belirlenmektedir. Bourdieu, ürünlerin
olağanüstü farklılığı ve çeşitliliği
efsanesine karşın, hem ulusal hem de
uluslararası ölçekte arzın tekbiçimli
olduğunu belirtmektedir. Üreticiler en
büyük izleyici kitlesinin ardından
giderken,
çeşitlendirmenin
çok
uzağında olan rekabet ise izleyiciyi, az
farklılaşmış ve az farklılaştırıcı
oldukları içi “her durakta duran, tüm
ortamların ve tüm ülkelerin izleyicileri
için geçerli” olan ürünleri aramaya
yönlendirir. Böylece birçok iletişim
ağı, en az harcamayla en çok kazanç
arayışından
doğan
aynı
türdeki
ürünlere yönelir (2002: 142-143). Bu
anlamda, diziden romanın taşıdığı
toplumsal
kaygıları
taşıması
beklenemeyeceği
gibi,
izleyiciyi
tüketime yönlendiren belli yaşam
tarzları sunması ve bu şekilde tüketim
alışkanlıklarını
belirlemesi
ise

Yaprak Dökümü romanı taşradan büyük
şehre taşınan bir ailenin, batılılaşma
bağlamında değişen toplumsal ve
kültürel
koşullara
uyum
sağlayamamasını
anlatmaktadır.
Ailenin genç üyelerinin geleneksel
yapıdan kopuşu ve kentsel yeni yaşam
biçimlerine özenti duyması bağlamında
değer
yargıları
bunalımı
aktarılmaktadır. Bir ailenin toplumsal
koşullara
uyum
sağlayamayarak
dağılmasını ifade eden yaprak dökümü
metaforu,
dizide
de
varlığını
sürdürmektedir. Bu anlamda Yaprak
Dökümü dizisi, romana nispeten sadık
bir dizi olarak değerlendirilebilir.
Romandaki aile birliği ve geleneksel
ahlaka yönelik değer temsilleri belli
oranda sürerken, güç ve başarı gibi
kişisel değerlerin ve bireyselliğin ön
plana çıktığı dizideki bu değer temsili
yoğunluğu,
bölümler
ilerledikçe
azalmaktadır.
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kaçınılmazdır.
Yaprak
Dökümü
değer
analiz
çalışmasında Shalom H. Schwartz’ın
(2006) “Basic Human Values: Theory,
Measurement and Applications” (“Temel
İnsani Değerler: Kuram, Ölçme ve
Uygulama”) başlığı altında 70’den fazla
ülkede yapılan araştırmalarda toplanan
verilerle oluşturduğu değer teorisinde
belirlediği on başlıktan oluşan değer
kategorisi kullanılarak romanlar ve
dizilerdeki değer temsiline ilişkin
metinsel içerik analizi yapılacaktır. Bu
değer kategorisi hem kişisel hem de
toplumsal odaklı değerleri yansıtmakta;
gelenekselle birlikte geleneksel karşıtı
değerlerin de belirlenmesine imkân
tanımaktadır. Schwartz, temel insani
değerler olarak adlandırdığı on değer
kategorisi oluşturmuştur:

Değişen Değer Temsili Üzerine
Yaprak Dökümü Analizi
Yaprak Dökümü romanında Batılılaşma
özentisi ve değer yargıları bunalımı
çok geniş biçimde ele alınır ve romanın
temel çatışması bu bunalım üzerine
kuruludur. Dizide ise batılılaşma
sorunsalı yerine kent yaşamına ilişkin
sosyo-ekonomik kaygılarla buna bağlı
çelişki ve karşıtlıklar anlatılmaktadır.
Geleneklerine bağlı ve katı ahlaki
kuralları olan Ali Rıza Bey ile Batılı
modern kültürel değerleri benimseme
eğilimi ve lüks bir hayat özlemi içinde
olan çocukları arasındaki çatışma,
romanda
Batılılaşma
sonucu
oluşabilecek ahlaki çöküş sorunu
çerçevesinde işlenirken, dizide kente
göçün yarattığı uyum sorunu temelinde
anlatılmaktadır. Bu bağlamda bu
çalışmada kendi döneminin toplumsal ve
kültürel yapısını yansıtan Yaprak
Dökümü romanıyla bu romandan
uyarlanan dizinin hangi değerleri temsil
ettiği,
hangilerini
öne
çıkarıp
belirginleştirdiği ya da hangilerini geri
planda sunup önemsizleştirdiğinin ve
yaklaşık yüz yıllık bir süreçte, değer
temsilinde nasıl bir değişim yaşandığının
tespiti hedeflenmektedir. Yalnızca edebi
değil toplumsal kaygılar da taşıyan bu
romanlarla uyarlama diziler arasında
karşılaştırmalı bir analiz yapılarak, iki
farklı kitle iletişim aracı üzerinden ve iki
farklı toplumsal dönem açısından değişen
değer
temsilinin
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.

1. Öz yönetim: Özsaygı; Mahremiyet; Kendi
hedeflerini seçme; Yaratıcılık; Bağımsızlık;
Özgürlük; Merak
2. Teşvik: Heyecanlı yaşamak; Yeni(lik)/
Değişik(lik) yaşamak; Cesaret/Karşı çıkma
3. Haz: Mutluluk; Hayattan zevk alma;
Kendine hoşgörü
4. Başarı: Zeki olmak; Başarılı olmak;
Yetenekli olmak; Etkili olmak; Hırslı olmak
5. Güç: Toplumsal güç; Toplumsal kabul;
Toplumsal itibar; Otorite; Zenginlik
6. Güvenlik: Ulusal güvenlik; Aile
güvenliği; Toplumsal düzen; Aidiyet/bağlılık
duygusu; Sağlık; Temizlik; Karşılıklı iyilik
7. Uyum: İtaat; Öz disiplin; Yaşlılara saygı;
Kibarlık
8. Gelenek: Geleneklere saygı; Tarafsızlık;
Dindarlık; Ölçülülük; Alçakgönüllülük;
Kabullenme/yetingenlik
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2,3) değerleri, diğer değer gruplarına
oranla daha az temsil edilmektedir. Her
temel değer grubuna kendi içinde
bakıldığındaysa, gelenek değerlerinden
geleneklere bağlılık ve yetingenlik;
yardımlaşma değerlerinden dürüstlük,
bağışlayıcılık ve yardımseverlik; güç
değerlerinden toplumsal itibar, otorite
ve zenginlik; uyum değerlerinden
sorumluluk ve büyüklere saygı;
güvenlik değerlerindense aile güvenliği
ve sağlık ön plandadır. Evrenselcilik
değerlerinde ise toplumsal adalet
değeri belirgindir.

9. Yardımlaşma: Dürüstlük; Sorumluluk;
Bağışlayıcılık; Yardımseverlik; Gerçek
dostluk, Sadakat; Sevgi; Hayatın anlamlılığı
10. Evrensellik: Eşitlik; Barışçıl bir dünya;
Toplumsal adalet; Çevreyi korumak; Doğayla
birlik; Açık fikirlilik; Bilgelik; İç uyum.

Temel Değerlerin Temsili
Temel değerler açısından aşağıdaki
tabloya (Tablo:1) bakıldığında Yaprak
Dökümü
romanında
en
belirgin
değerler, gelenek (%21,1) değerleridir.
Ardından yardımlaşma (%15,3), güç
(%15,3), uyum (%14,9) ve güvenlik
(%13,7) değerleri gelmektedir. Haz
(%6,7), evrenselcilik (%4,1), başarı (%
3,7), teşvik (% 2,9) ve özyönelim (%

Yaprak Dökümü

özyönelim

8%

2,30%

teşvik

2,90%

5,60%
7,50%
6,70%

haz
başarı

13,90%

3,70%
8,70%

güç

15,30%

güvenlik

roman

16,40%
14,90%

uyum
8%

gelenek

21,10%
17%
15,30%

yardımlaşma
evrenselcilik

dizi

14%
13,70%

0,80%

0,00%

4,10%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Tablo 1 Yaprak Dökümü Romanı ve Dizisinde Temel Değerlerin Temsili
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birlikte, aidiyet ve bağlılık değerinin
romana oranla daha fazla olduğu
görülür. Hırslı olmak, etkili olmak ve
başarılı olmak değerlerinin ön planda
olduğu başarı değerleri ise yine romana
oranla artmıştır. Toplumsal adalet
değerinin temsil edildiği evrenselcilik
(% 0,8) değerleri ise romana oranla
azalmıştır.

Yaprak
Dökümü
dizisinde
ise
yardımlaşma (% 17) ve uyum (% 16,4)
değerlerinin ardından en çok temsil
edilen değerler güvenlik (% 14) ve
başarı (% 13,9) değerleridir. Güç (%
8,7) değerleriyle birlikte gelenek (% 8)
değerlerinin romana oranla çok daha az
olduğu görülür. Buna karşın özyönelim
(% 8), haz (% 7,5) ve teşvik (% 5,6)
değerleri ise romana oranla artmıştır.

Schwartz yukarıda saptadığı on temel
değeri kendi içinde kişisel gelişim,
değişime açıklık, muhafazakârlık ve
kişisel aşkınlık olarak aşağıdaki tablo
uyarınca önce dört temel gruba
ayırmakta; bu dört grubu da kişisel ve
toplumsal değerler; kaygı temelli ve
kaygı barındırmayan değerler olarak
iki farklı gruba ayırmaktadır. Kişisel
ve toplumsal odaklı değer ayrımı,
geleneksel ve geleneksel olmayan
değerlerin ayırt edilmesini sağlar.
Kaygı temelli ve kaygı barındırmayan
değerler ayrımı ise, kişisel gelişim ve
bireyselleşmenin
önemsenişini
ve
bireyin
toplumla
ilişkisini
göstermektedir (2006: 249-288).

Özyönelim değerlerinden özsaygı,
kendi hedeflerini seçme ve özgürlük
değerleri; teşvik değerlerinden cesaret;
haz değerlerinden hazza yönelme ve
hayattan zevk alma değerleri ön
plandadır. Yardımlaşma değerlerinden
dürüstlük,
bağışlayıcılık
ve
yardımseverlik
Yaprak
Dökümü
romanında olduğu gibi dizide de ön
plandadır.
Uyum
değerlerinden
büyüklere saygı ve sorumluluk da yine
romandaki gibi ön planda olmakla
birlikte, sadakat değerinin romana
oranla arttığı görülür. Benzer şekilde
güvenlik değerlerinden aile güvenliği
ve sağlık yine ön planda olmakla

Evrensel Değer Yapısının Dinamik
Ayakları

Kişinin kendi özelliklerini ve çıkarlarını ifade
edişini düzenlemek
Kişisel odak
↕
Toplumsal odak
Kişinin diğerleriyle toplumsal bağını ve
etkisini düzenlemek

Kaygı temelli değerler
değerler
Boş hedefleri engelleme
destekleme
Tehdide karşı korunma

Kaygı barındırmayan
↔

Kişisel Gelişim
Başarı
Güç
Muhafazakârlık
Güvenlik
Uyum
Gelenek

Tablo 2. Evrensel Değer Yapısının Dinamik Ayakları
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Faydalı hedefleri
Büyüme ve gelişme
Değişime Açıklık
Haz
Teşvik
Öz yönelim
Kişisel Aşkınlık
Evrensellik
Yardımlaşma
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Değişime açıklık kategorisi, özyönelim,
teşvik
ve
haz
değerlerini
kapsamaktadır. Özyönelim değerleri,
kişinin kontrol ve hâkimiyet, özerklik
ve bağımsızlık ihtiyaçlarından; teşvik
değerleri, kişinin olumlu bir etkinlik
düzeyi
sağlamak
için
duyduğu
değişiklik ihtiyaçlarından doğar. Haz
değerleri ise kişinin kendini tatminle
bağlantılı
ihtiyaçlarından
ve
memnuniyetlerinden doğar.

toplumsal
etkileşimini
engelleyen
eğilimlerinin kısıtlanması ihtiyacından
doğan uyum değerleri, toplumsal kural
ve beklentilere uymayan, başkalarına
zarar
verebilecek
eğilim
ve
davranışların sınırlanmasını sağlar.
Paylaşılan inanç ve deneyimlerle
üretilen düşünce ve simgeler, gelenek
ve adetler olarak değer verilen, kabul
gösterilen
ve
bağlılık
duyulan
yaptırımlar olan gelenek değerleri ise,
kültürel
ve
toplumsal
düzenin
devamını sağlar.

Başarı ve güç değerleri, kişisel gelişim
kategorisini oluşturmaktadır. Kişiye
toplumsal saygı sağlayan ve kişisel
başarı kazanmayı öngören başarı
değerleri,
bireyin
varlığını
sürdürebilmesi için gereklidir. Güç
değerleri ise toplumsal statü, toplumsal
itibar, insanlar ve kaynaklar üzerinde
kontrol ve üstünlüğe odaklanır.
Toplumsal saygıyı ve toplumsal
standartları temel alan başarı ve güç
değerleri, kişisel başarıyla birlikte
toplumsal
konum
ve
toplumsal
denetime de yöneltir. Aynı zamanda
tehlikelere karşı korunmaya yönelik
olan bu değer kategorileri, bireyin
toplumla olan ilişkisini göstermektedir.

Kişisel aşkınlık kategorisinde ise,
yardımlaşma ve evrenselcilik değerleri
vardır. Yardımlaşma değerleri grup
içinde kişisel ilişkide olunanların
refahını
koruyup
arttırmak
için
ötekilerin iyiliğiyle gönüllü olarak
ilgilenmeyi
belirtir.
Yardımlaşma
değerleri, toplumsal ilişkilerde işbirliği
ve desteği harekete geçirip arttırırken,
bu işbirliği ve destek davranışlarında
içselleştirilmiş bir güdü sağlar.
Değer temsili açısından romanla
uyarlama dizi arasındaki en temel fark,
kişisel odaklı ve toplumsal odaklı
değerler ayrımında ortaya çıkmakta;
romanda (%69,1) daha ağırlıklı olarak
temsil
edilen
toplumsal
odaklı
değerlerin dizide (%56,2) azaldığı,
romanda (%30,9) daha az temsil edilen
kişisel odaklı değerlerinse dizide
(%43,8) arttığı görülmektedir.

Güvenlik, uyum ve gelenek değerleri
muhafazakârlık kategorisinde yer alır.
Güvenlik değerleri, güven ve uyumu
temel
alarak,
kişinin
toplumsal
ilişkilerinde dengeli ve istikrarlı
olmasını
ve
toplumsal
düzenin
sürekliliğini
sağlar.
Bireylerin
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evrensel değer yapısının dinamik ayakları
değişime açıklık
kişisel gelişim
kişisel aşkınlık

11,90%

21,10%

22,60%
19%
17,80%
19,40%
38,40%

muhafazakarlık
0,00%

dizi
roman

49,70%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Tablo 3. Yaprak Dökümü Roman ve Dizide Evrensel Değer Yapısının Dinamik Ayakları

mücadelesi yaşandığını
koymaktadır.

Toplumsal odaklı ve kaygı temelli
değerler
olan
muhafazakârlık
değerleriyle büyüme ve gelişmeyi
belirten kişisel aşkınlık değerlerinin
dizide romana oranla daha az temsil
edilmesi, temelde romanın toplumsal
kaygılara ve didaktik bir işleve,
dizininse ticari kaygılara ve eğlendirici
bir
işleve
sahip
olmasından
kaynaklanmaktadır.

da

ortaya

Uyarlama dizide, başarı ve güç
değerlerinin temsilinin romana oranla
artmış olması, dolayısıyla bireyselliğin
yükselmesi,
buna
karşın
muhafazakârlık
kategorisindeki
gelenek
ve
kişisel
aşkınlık
kategorisindeki
evrenselcilik
değerlerinin temsilinin azalmış olması,
kültürel bir değişimin yaşandığını
göstermekte; ancak yükselen bu
bireyselliğin
evrensel
değerlerden
yeterince beslenmediğini de ortaya
koymaktadır. Bilgelik, açık fikirlilik,
doğayla birlik, eşitlik ve toplumsal
adalet gibi insan için varoluşsal değer
taşıyan evrensel değerlerin temsilinin
azalması, kişilik gelişiminde başka
parametrelerin
temel
alındığını
göstermektedir. Buna karşın özsaygı,
mahremiyet, kendi hedeflerini seçme,
yaratıcılık, bağımsızlık ve özgürlük
değerlerini içeren ve yine değişime
açıklık kategorisinde yer alan öz
yönelim, teşvik ve haz değerlerinin

Kişilik özellikleri ile kişisel çıkarları
ifade eden, kaygı temelli olan ve
kişisel gelişim kategorisinde yer alan
güç ve başarı değerlerinin artması,
toplumsal
bütünleşme
yerine
bireyselleşmenin ön plana çıktığının
göstergesidir. Bu aynı zamanda, kişisel
bir tehdit algısıyla kendini koruma
davranışı olarak da değerlendirilebilir.
Güç ve başarı değerlerinin uyarlama
dizide artan temsili, genel olarak iş ve
çalışma hayatına ilişkin olaylardan
kaynaklanmakta;
bu
temsiller
bireyselliğin
yükselişiyle
birlikte
kişisel rekabete dayalı bir varoluş
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temsilinin dizide artmış olması da,
kişilik gelişiminde evrensel değil
bireysel parametrelerin önemsendiğini
ortaya koymaktadır.

eşit bir temsil oranı görülürken, aile
güvenliği,
büyüklere
saygı
ve
sorumluluk gibi güvenlik ve uyum
değerleri daha çok erkek karakterler
tarafından; özyönelim değerleri daha
çok kadın karakter tarafından temsil
edilmektedir. Cesaret ve yenilik
yaşamak gibi teşvik değerleri ise
yalnızca kadın karakterler tarafından
temsil edilmektedir (Tablo 4).

Cinsiyet Açısından Değer Temsili
Yaprak Dökümü romanında değerler
ağırlıklı olarak erkek karakterler
tarafından temsil edilmektedir. Bunda
romanın anlatı yapısı da etkilidir.
Yaprak Dökümü romanında, anlatı
başkarakter Ali Rıza Bey etrafında
dönmekte ve öykü onun bakış açısıyla
sunulmaktadır. Dizide ise romanın
aksine geleneksel değer temsil ağırlığı
kadın karakterlerdedir. Zira televizyon
dizi
anlatısının
çoklu
anlatı
tekniğinden kaynaklanan nedenlerle,
farklı karakterler zaman zaman ön
plana çıkmakta ve olaylar onların bakış
açısından
anlatılmaktadır.
Ayrıca
romandan farklı olarak dizinin uzun
soluklu olay örgüsünü geliştirmek için
romanda olmayan olay örgülerinin ve
karakterlerin diziye eklemlenmesi ve
kadın karakterlerin sayıca fazla olması
da dizide kadın karakterlerin daha çok
değer temsil etmesinde etkili olmuştur.
Yaprak Dökümü romanında gelenek ve
yardımlaşma
değerleri
erkek
karakterler tarafından, haz değerleri ise
kadın karakterler tarafından daha fazla
temsil edilen değerlerdir. Toplumsal
itibar ve otorite gibi güç değerlerinde

Yaprak
Dökümü
dizisinde
ise,
yardımlaşma ve uyum değerleri yine
erkek karakterler tarafından daha çok
temsil edilirken, haz ve başarı değerleri
ise daha çok kadın karakter tarafından
temsil edilmektedir. Güç, güvenlik ve
gelenek değerleri, dizide hem erkek
hem de kadın karakterler tarafından
temsil edilmektedir. Özyönelim ve
teşvik değerleri de yine romandaki gibi
kadın karakterler tarafından daha çok
temsil edilmektedir. Toplumsal adalet
ve bilgelik gibi evrenselcilik değerleri
romanda hem kadın hem de erkek
karakterler tarafından temsil edilirken,
bu değerler dizide az oranda erkek
karakterler
tarafından
temsil
edilmektedir. Yine başarılı olmak,
hırslı olmak ve etkili olmak gibi başarı
değerleri romanda kadın karakterler
tarafından hiç temsil edilmezken,
dizide yüksek oranda kadın karakterler
tarafından temsil edilmektedir (Tablo
4).
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Evrenselcilik
Yardımlaşma
Gelenek
Uyum
Güvenlik
Güç
Başarı
Haz
Teşvik
Özyönelim

Roman
Dizi
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
3,4%
4,4%
1,60%
8,5%
17,5%
14,4%
20,9%
13,5%
23,5%
8,0%
8,2%
11,8%
15,8%
13,2%
21,0%
8,5%
15,3%
13,4%
15,1%
15,3%
15,3%
8,3%
9,1%
4,9%
17,2%
9,1%
20,4%
2,2%
10,6%
3,0%
11,8%
6,4%
4,6%
6,8%
1,1%
8,5%
7,4%

Tablo 4. Yaprak Dökümü Romanı ve Dizisinde
Cinsiyete Göre Değer Temsilleri

bir tehdit algısıyla kendini koruma
davranışı olarak görülebilir.

Dizide genel olarak kadın karakterlerin
çalışma hayatında daha çok yer aldığı
görülmektedir. Kadın karakterlerin güç
ve başarı değerlerini temsili, daha çok
iş ve çalışma hayatına ilişkin
olaylardan kaynaklanmaktadır. Ancak
bu temsiller yalnızca kişisel rekabete
dayalı güç ve başarıya odaklanmakta,
kadınların bir eşitlik talebine ya da
erkeklerle eşit oldukları iddiasına
dayanmamaktadır.
Buna
rağmen
romana oranla dizide, hırslı, etkili ve
başarılı olmak, toplumsal güç sahibi
olmak gibi güç ve başarı değerlerinin
özellikle kadın karakterler tarafından
daha yoğun temsili, bireyselliğin
yükselişinin ve ayakta kalabilmek için
kişisel
rekabetin
gerekliliğinin
göstergesidir. Tüm dizilerde başarı
değerlerinin
temsilinin
artmasıyla
birlikte, kadın karakterler tarafından
daha çok temsil ediliyor olması, kişisel

Karakterler açısından Değer Temsili
Yaprak Dökümü hem roman hem de
dizi olarak karakterler açısından
çeşitlilik arz etmektedir. Romanda da
en az dizide olduğu kadar ana ve yan
karakter
bulunmaktadır.
Ancak
romanda en önemli karakter Ali Rıza
Beydir ve diğer ana karakterlerle
birlikte yan karakterler de Ali Rıza Bey
eksenindeki öyküyü ilerletmek işlevini
yüklenmişlerdir. Dizide ise, romana
oldukça sadık kalınmakla birlikte,
romanda daha geri planda kalan
karakterlerin, dizi anlatısı gereği daha
ön plana çıktığı görülmektedir. Zira
öyküdeki iniş çıkışlarla uzatılmak
istenen dizi için, romandaki gibi tek bir
baskın karakterin bakış açısından
aktarılan
anlatı
biçimi
yeterli
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olmamaktadır. Romandaki karakterlere
göre nispeten daha belirgin karakterler
çizilmesine rağmen, olay örgüsündeki
iniş
çıkışlarla
uzatılan
anlatı
ilerledikçe, karakterlerin değer temsil
ağırlığıyla birlikte dizinin değer
yoğunluğunun
da
azaldığı
görülmektedir.

toplumsal adaletin belirgin olduğu
evrenselcilik; dürüstlük, bağışlayıcılık,
yardımseverlik ve dostluk değerlerinin
belirgin
olduğu
yardımlaşma;
sorumluluk
ve
büyüklere
saygı
değerlerinin belirgin olduğu uyum; aile
güvenliğinin belirgin olduğu güvenlik;
toplumsal itibarın belirgin olduğu güç
ve geleneklere bağlılık değerlerini
temsil etmektedir.

Ali Rıza Bey romanda bir memur
emeklisidir; ailesine karşı korumacı,
ahlaklı, duygusal, çalışkan, saygılı,
disiplinli, namuslu, eğitimli, kültürlü,
kibar, ataerkil, değerlerinden ödün
vermeyen
bir
kişiliğe
sahiptir.
Çocuklarının kendisi gibi ahlaklı
olmasını ister. Paranın tek başına
mutluluk kaynağı olamayacağına ve
Batılı değer sisteminin çocuklarının
ahlakına zarar vereceğine inanır.
Ahlaksızlık olarak gördüğü şeylere
karşı çok serttir ve ödün vermez.
Çocuklarının kendisine itaat etmeleri
gerektiğine inanır. Eşinin kendisine her
şartta
destek
olmasını
bekler.
Emekliliğinde çocuklarıyla mutlu bir
yaşam umut eder. Miskinler yuvası
dediği kahvehanelerden hoşlanmaz.
Modernliğin, danslar, kıyafetler ve
eğlenceden ibaret sanılmasını doğru
bulmaz. Kızlarının gezip tozmalarına
karşı çıkar. Eşinin ve kızlarının çok
para
harcamasından
şikâyetçidir.
Kendisine itaat edilmesini bekler.
Ancak çalışmadığı için otorite talebi
kabul görmez ve çocukları tarafından
geri kafalılıkla suçlanır, onun ahlak
anlayışı yüzünden fakir kaldıkları
eleştirisine maruz kalır. Çocuklarının
mutluluğu için her şeye göz yumması
beklenir. Bu özelliklerinden dolayı,

Dizide ise Ali Rıza Bey, bu özelliklere
ek olara kız çocuklarının özenle
korunması gerektiğini düşünür; büyük
şehrin yaşam tarzının en fazla onlara
zarar vereceğinden kaygı duyar.
Kızlarının okumasını ister. İçine
düştüğü yoksullukla ilgili olarak
çocuklarından destek bekler. Çocukları
tarafından çok müdahaleci sert ve geri
kafalı olarak değerlendirilir. Ahlak
anlayışının
çocukları
tarafından
benimsenmesi için onlara baskı
uygular. Bu nedenle dizide güç,
gelenek ve evrenselcilik değerlerini
temsili
düşerken,
yardımlaşma,
özellikle de uyum ve güvenlik
değerlerini
temsili
artmaktadır.
Özsaygının belirgin olduğu özyönelim
değerleriyle
birlikte
başarılı
ve
yetenekli olmanın belirgin olduğu
başarı değerlerini temsili dizide
artmakta; romandan farklı olarak az
oranda olmakla birlikte haz değerlerini
de temsil etmektedir.
Romandaki Şevket, ailesine karşı
sorumluluk sahibi, babasına saygılı,
esasen
dürüstlüğü,
sadakati
ve
tarafsızlığı benimseyen, geleneklerine
bağlı, zeki ve başarılı olmak isteyen,

19

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:85 K:115

sorumluluk ve aile güvenliğine ilişkin
bir rol de üstlendiğinden uyum ve
güvenlik
değerlerinin
temsili
artmaktadır. Başarı değerlerine ise
başarılı olmanın yanı sıra hırslı olmak
eklenmiştir. Yine özsaygı, özgürlük ve
cesaret değerlerinin ön plana çıktığı
özyönelim ve teşvik değerlerini de
romandan farklı olarak dizide temsil
etmektedir.

toplumsal güç ve toplumsal kabul
bekleyen, bir parça da mutluluk arayan
bir
karakterdir.
Bu
nedenle
yardımlaşma,
gelenek
ve
uyum
değerleriyle birlikte güç ve başarı
değerlerini
de
ağırlıklı
temsil
etmektedir. Ailenin bütün sorumluluğu
romanda Ali Rıza Bey’de olduğundan
Şevket’in aile güvenliğine ilişkin bir
değer temsili yoktur. Ancak dizide

Ali Rıza
Şevket
Hayriye
Roman Dizi
Roman Dizi
Roman Roman
Evrenselcilik
6,6% 2,3%
2,0%
Yardımlaşma 21,5% 22,8%
7,7% 9,7% 12,0% 18,2%
Gelenek
23,0% 10,0% 15,4% 6,1%
8,0%
8,7%
Uyum
17,8% 20,2% 15,4% 24,4% 20,0% 22,3%
Güvenlik
17,8% 23,9%
8,1% 28,0% 24,6%
Güç
11,0% 7,8% 23,0% 9,2%
8,0%
7,9%
Başarı
1,5% 4,1% 30,5% 20,4%
Haz
2,2%
7,7%
16,0% 12,7%
Teşvik
4,0%
4,0%
5,6%
Özyönelim
0,7% 6,7%
16,1%

Ferhunde
Dizi
Dizi

2,5%
40,0% 22,3%
36,4%
20,0% 13,6%
20,0% 5,5%
19,7%

Fikret
Roman Dizi
17,0% 16,0%
57,0% 19,3%
14,0% 28,6%
19,3%
12,0% 3,4%
4,2%
4,2%
5,0%

Leyla
Roman Dizi
6,2% 15,4%
3,9%
13,5%
14,4%
12,6% 6,7%
11,5%
43,0% 20,2%
32,0% 7,7%
6,2% 6,7%

Necla
Roman Dizi

6,2%

12,6%
36,0%
33,0%
12,6%

Tablo 5. Yaprak Dökümü Romanı ve Dizisinde Karakterlere Göre Değerlerin Temsili

ayrılma gerekçesini onaylamadığı gibi,
çocuklarıyla
kocası
arasındaki
gerginlikleri de gidermeye çalışır.
Dizide bu özelliklerine ek olarak
şefkatli, müdahaleci, kişisel hırsları
olan, isyankâr bir karakterdir. Ancak
yoksulluk çekmek istemez. Eğlencenin
de gerekli olduğuna inanır. Eşinin
ahlak anlayışını aşırı bulur. Maddi
sıkıntıların tüm hayatını etkilemesi
yüzünden
isyankâr
davranır
ve
çocuklarının yaşamlarına da müdahale
eder. Bu nedenle aile birliği,
sorumluluk ve sadakate yönelik
güvenlik ve uyum değerlerini temsili

Hayriye cahil ama becerikli, tutumlu,
sıcakkanlı, anaç, düzenli ve hamarattır.
Maddi kaygılardan rahatsızdır; aynı
zamanda aile içinde arabulucudur.
Onun müsrifliğinden şikâyetçi olan
kocasının
namus
ve
ahlak
düşkünlüğüne
saygılıdır,
ama
çocuklarının
mutluluğu
için
de
çabalamaktan geri durmaz. Kendi
isteklerinden,
hırslarından
ve
ihtiyaçlarından
çocukları
için
vazgeçebilecek kadar da fedakârdır.
Aile
birliği
ve
aile
reisinin
sorumluluğu onun için daha öncelikli
olduğundan, Ali Rıza Bey’in işten
20

10,4%
2,1%
4,2%
6,2%
9,4%
28,1%
18,8%
4,10%
16,7%
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öğüt vereni, namus ve ahlak timsali,
kendine güvenli ve prensipleri ile
örnek bir karakter olmakla birlikte
babasının koruyucusudur. Romanda
yetingenlik ve geleneklere bağlılığı
içeren
gelenek;
dürüstlük
ve
bağışlayıcılığı içeren yardımlaşma;
sorumluluğu içeren uyum ve otoriteyi
içeren güç değerleri belirgindir. Dizide
ise yardımlaşma değerlerini temsilinde
bir değişim olmazken, gelenek ve güç
değerlerini temsili azalmakta; itaat,
büyüklere saygı, sorumluluk ve
sadakati içeren uyum değerleriyle, aile
birliği, aidiyet ve bağlılık duygusunu
içeren güvenlik değerleri artmaktadır.
Bunun yanı sıra romanda hiç temsil
etmediği haz, teşvik ve özyönelim
değerlerini de dizide temsil etmekte;
böylece romandaki aşırı geleneksel ve
katı Fikret karakteri, dizide daha
modern ve daha uyumlu bir karaktere
dönüşmektedir.

hem
romanda
hem
de
dizide
belirgindir.
Bunun
yanı
sıra
geleneklere bağlılık ve bağışlayıcılık,
dostluk gibi yardımlaşma değerleriyle
birlikte mutluluk ve hayattan zevk
almak gibi haz ve yenilik yaşamak gibi
teşvik değerlerini de temsil etmektedir.
Romanda ikincil bir karakter olarak yer
alan Ferhunde, dizide ana karakter
olarak
karşımıza
çıkmaktadır.
Romanda
açık
fikirlilik
gibi
evrenselcilik, zenginlik ve otorite gibi
güç, cesaret gibi teşvik ve haz değerleri
olmak üzere az sayıda değer temsil
ederken, dizide daha fazla değer temsil
etmektedir. Ferhunde’nin dizide temsil
ettiği değerlerin başında etkili, başarılı
ve özellikle hırslı olmayı içeren başarı
değerleri;
zenginlik,
otorite
ve
toplumsal gücü içeren güç değerleri
gelmektedir. Bağımsızlık, özgürlük,
kendi hedeflerini seçme, mahremiyet
ve öz saygıyı içeren özyönelim
değerleri; hayattan zevk alma ve
mutluluğu içeren haz değerleri de yine
belirgindir.

Leyla ve Necla romanda çok daha
birbirine benzeyen karakterlerken,
dizide biraz daha farklıdırlar. Romanda
her ikisinin de yenilik ve değişiklik
yaşamaya ilişkin teşvik değerleri,
mutluluk ve hayattan zevk almaya
ilişkin haz değerleri, zenginliğe ilişkin
güç değerleri belirgindir. Her iki
karakterin de uyum, güvenlik ve başarı
değerlerini
temsiline
romanda
rastlanmazken,
dizide
itaat,
sorumluluk, saygı ve sadakati içeren
uyum değerleriyle, bağlılık duygusu ve
aile
birliğine
ilişkin
güvenlik
değerlerini Leyla’nın daha çok temsil
ettiği görülmektedir. Necla ise, hırslı
ve etkili olmayı içeren başarı

Romanda ağırbaşlı, anaç, güzel değilse
de ahlaklı ve namuslu, okumayı seven,
bilgili, prensipli, içe kapanık, sessiz
ama biraz da isyankâr bir karakter olan
Fikret, dizide güzel, akıllı, dikiş
nakışla uğraşan becerikli, babasına
bağlı ve annesine yardımcı bir karakter
olarak
çizilir.
Kardeşlerinin
ve
Ferhunde’nin ahlaksız bulduğu bazı
davranışlarından rahatsızdır. Romana
oranla dizide daha güzel ve daha
yumuşak başlı bir karakter olarak
karşımıza çıkar. Arabulucu, ailenin
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değerleriyle özgürlük, bağımsızlık,
kendi hedeflerini seçme, özsaygı ve
mahremiyeti
içeren
özyönelim
değerlerini daha çok temsil etmektedir.
Her ikisi de romana oranla daha ılımlı
karakterlerdir.

toplumsal gerçekliğin üretiminde aktif
rol oynamakta mıdır? Bu noktada
toplumsal gerçekliğin, dizilerde ve
medyada
sunulan
temsillerle
şekillendiriliyor olması, bireyin bu
gerçekliğin oluşturulmasında aktif rol
oynadığına
olan
inancı
zayıflatmaktadır. Gündelik yaşamın bir
parçası olarak bir yakınlık ve
ulaşılabilirlik
duygusu
veren
televizyon, diziler aracılığıyla yanlış
gereksinimleri
uyararak
kitleleri
pasifleştiren
popüler
kültürün
temsillerini yansıtabilmektedir.

SONUÇ
Gündelik yaşamın sıkıntılarından ve
daha da önemlisi gerçeklikten kaçmak
için medyanın bize sunduğu hayal
dünyası içinde önemli bir yer tutan
diziler,
bir
rahatlama
fırsatı
sağlamakta; bunu yaparken de gerçek
yaşamdan
farklı
kurmaca
bir
televizyon gerçekliğiyle karşımıza
çıkmaktadır.
Böylece
diziler,
sundukları belirli yaşam biçimlerinin
içselleştirilmesi ya da normalleşmesine
aracılık etmekte; değer temsilleri
dizilerde sunulan yaşam biçimleri
doğrultusunda
belirlenmektedir.
İzleyici
ise
diziler
aracılığıyla
dizilerdeki
gibi
yaşamanın
ve
dizilerdeki karakterler gibi olmanın
yollarını öğrenmekte; çoğu zaman
kendi gündelik yaşam pratikleriyle
bağdaşmayan
değer
temsilleriyle
karşılaşmaktadır.

Modernleşmeyi
tamamlayamadan
küresel postmodern etkilere maruz
kalan
Türk
toplumunun,
farklı
toplumsal kesimlere göre değişebilen
gündelik yaşam pratikleri, esasen bir
bütüncüllük arz etmemektedir. Ancak
belirli yaşam biçimlerinin ve buna
bağlı
olarak
değerlerin
medya
tarafından temsili, hem bu yaşayış ve
davranış biçimlerinin, dolayısıyla bu
yaşayışa
ait
değer
yapılarının
normalleşmesini ya da meşrulaşmasını
kolaylaştırmakta,
hem
de
bu
meşrulaşma sürecini kısaltmaktadır.
Bu noktada değer değişimini eski–yeni
ya da geleneksel–modern karşıtlığına
indirgemek
ve
gelişme–yozlaşma
çerçevesinde
ele
almak,
değer
değişimini basitçe bir tercih sorunu
olarak değerlendirip kısırlaştırmaktan
öteye gidemeyecektir. Zira Söz konusu
olan insani değerler olduğunda, “insanı
insan yapan şey nedir?” sorusuna
verilecek cevap, yalnızca bireysel
özellikler ya da kişisel ihtiyaçlar

Medya
aracılığıyla
oluşturulan
toplumsal temsiller, kavramlar bütünü
ya da fikirler deposu olarak toplumsal
gerçekliğin
inşasına
katkıda
bulunmaktadırlar. Ancak birey ve
grupların bu toplumsal gerçekliğin
oluşturulmasındaki etkisi tartışmalıdır.
Bireye hazır bir gerçeklik mi
sunulmaktadır;
yoksa
birey
bu
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olmamalıdır.
İçinde
bulunulan
toplumsal ve kültürel yapının ortaya
koyduğu şartlar göz önüne alındığında,
değer seçiminin bireysel özellikler ya
da kişisel ihtiyaçlardan çok, küresel bir
kültürel
değişimin
yaşandığı
postmodern zamanın gereklerine göre
yapıldığı ve değerlerin özgür kişisel
seçimlerden çok, ortak toplumsal
eğilimler
tarafından
belirlendiği
görülecektir.

değerler sistemi yerine, herkesin kendi
mikro-politikaları ve pragmatist değer
yönelimleri olduğu görülmektedir.
Ortak ve belirli bir toplumsal değer
yapısı yerine çeşitli ve çelişen bir
değer yapısı göze çarpmaktadır. Bu
durum
dizi
anlatılarında
ve
karakterlerde de gözlenebilmektedir.
Günü kurtarmak ve nasılsa öyle
yaşayıp
gitmek
eğilimindeki
karakterlerin,
davranışlarını
ve
kendilerini sorgulamaksızın çelişen
değerleri temsil etmesiyle, değerlerin
değer
oluşlarını
yitirmesinden
kaynaklanan bir değer yoksunluğundan
çok, bir değerler karmaşası ortaya
çıkmaktadır.

Postmodernizm bireycilikle birlikte
rekabeti de yükseltmiştir. Ekonomik ve
teknolojik açıdan ilerlemiş olan
günümüz toplumunda, bireyciliğin ve
rekabetin
yükselişi,
toplumsal
dayanışmayı giderek zayıflatmaktadır.
Dünyayı anlamlandırmamızı sağlayan
özgürlük, evrensellik, adalet, hakikat,
ilerleme ve akılcılık gibi modern
insana rehberlik eden üst anlatıların
postmodern dönemde güvenilirliğini
yitirmesi, kültürel yapının, toplumsal
düzenin, dayanışmanın ve kişilerarası
ilişkilerin sarsılmasına yol açmaktadır.

Çelişen değerlerin bu şekilde bir arada
bulunuşu, esasen bir arada olması
düşünülemeyen çok farklı şeylerin bir
arada bulunabildiği postmodern yapıya
uygun düşmektedir. Dizi karakterlerin
bazı
tutarsız
davranışları,
davranışlarını şekillendiren değerlerin
de dizilerde çelişkili ve tutarsız
temsiline yol açmaktadır. Çelişen
değerler ve davranışlar arasında bir
çatışma ve sorgulama yerine, farklı
seçeneklerin olmadığı bir durumu
sorgulamaksızın peşinen kabullenme
söz konusudur. Bu anlamda dizi
karakterleri, postmodern dönemde
kendini sorgulamayı bırakmış, uçucu
ve akışkan kimliklere sahip bireyin
özelliklerini göstermektedir.

Postmodern dönemde kimlikler gibi
değerler de parçalı ve birbiri içine
geçebilen yapısıyla, uçucu ve geçicidir.
Toplumsal değerler yapısal bir birlik
taşımamaktadır. Postmodern insan,
bilginin ve değerlerin temelsiz olduğu,
ahlaki
yargıların
dayanağının
bulunmadığı, yaşama belli bir anlam ve
değer yüklenemeyeceği duygusuyla
karşı karşıya olduğundan ortak amaç
ve değerlerden yoksun kalmakta;
bütüncül
değer
yapısına
sahip
olamamaktadır. Temsiller açısından
toplumsal
olarak
paylaşılan
bir

Genel olarak kendini sorgulamayan,
kendinde
kusur
aramayan
ve
tutarsızlıkları
bulunan
dizi
karakterlerinin anlatı içinde hareket
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etmesini sağlayan öğeler bireysellik,
güç ve başarı odaklıdır. Bu nedenle
dizideki karakterler farklı zamanlarda
farklı
ve
tutarsız
davranışlar
gösterebilmekte; dolayısıyla değer
temsilleri de tutarsız olabilmektedir.
Karakterlerin benzer durumlarda temsil
ettiği değerlerin çelişkili, farklı ya da
karşıt
olmaları,
tutarsızlık
ve
kararsızlık yaratmaktadır. Bu nedenle
esasen bir değer değişimi ya da değer
yitiminden çok bir değerler karmaşası
olduğunu söylemek daha doğru
olacaktır.

kültür üreticileri, toplum üzerinde
etkilidir. Dolayısıyla kültürün içinde
geliştiği toplumsal koşullar, kültürü de
tehdit eden kazanç mantığının etkisi
altındadır. Böylece ticari kaygılardan
ve az zamanda çok kazanç arayışından
doğan yeni bir estetikle birlikte yeni
bir
değer
yönelimi
de
kültür
ürünlerinin bütününe aşılanmaktadır.
Bu durumda yalnızca ticari amaçlara
yönelmeyen
ve
medyatik
kitle
kültürüne boyun eğmeyen bir kültürel
üretimin
oluşturulması
ve
desteklenmesiyle, toplumların kendi
kültürlerine özgü değerlerinin değer
olarak
kalmaya
devam
etmesi
sağlanabilecektir.

Popüler kültür için geliştirilen kuram
ve eleştiriler, içinde bulunulan tarihsel
zaman ve bağlama göre değişmektedir.
Popüler, bulunandan çok, yapılan bir
şeydir; aynı zamanda egemenliğin tesis
edildiği alandır. Kapitalizmle popüler
kültür
arasında
sıkı
bir
bağ
bulunmakta;
popüler
kültür,
kapitalizmin çıkarları doğrultusunda
düzenlenip dönüştürülmektedir. En
ucuz ürünleri şık diye benimseten
popüler kültür, yalnızca ekonomik
güce değil, simgesel bir güce de
sahiptir. Bu simgesel güç sayesinde
hedef kitlesinin aklını çelen popüler

Sanat alanında yer alan romanların,
zanaat alanında yer alan televizyona
uyarlanmasında, sadakat sorunu temel
teşkil etmektedir. Romanlara edebi
değerini
veren
anlatı
ve
söz
sanatlarının,
televizyon
uyarlamalarında estetik kaygılarla ele
alınması beklentisi, ticari yayıncılığın
işleyişi göz önüne alındığında abartılı
olsa da; en azından toplumsal belleğe
ve tarihselliğe uyulması, makul bir
beklentidir.
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İLETİŞİMİN ROLÜ: “ENGELLİLER BİLGİSİ” DERSİ
INFORMATION ON DISABILITIES COURSE: THE ROLE OF
COMMUNICATION IN CREATING “DISABILITIES AWARENESS”
BASED ON TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOLS
Yrd. Doç. Dr. Ruken ÖZGÜL KILANÇ
Nişantaşı Üniversitesi, İİSBF, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
ruken@kilanc.com
Özet: Günlük hayat döngüsünde, kısıtlı ya da kalıcı
sürelerle örtüşen bir takım “engelli olma durumu” ile
karşı karşıya kalındığında, başkasının yönlendirmesi
olmadan gereken anlaşma ortamını sağlamak, birlikte
yaşam koşullarını yerine getirmeye çalışmak; durumla
GİRİŞdeneyimin ve algının gelişmiş olmasıyla
ilgili bilincin,
doğrudan ilgilidir. Özürlü hakları evrensel bildirgesinde
de “Sakat Hakları Bildirisi, sakat kişilerin topluma
üretken bireyler olarak katılmaları konusunda olduğu
kadar, toplumun sakatlara karşı yükümlülüklerini de
saptamaktır” ifadesi kullanarak, engelli olma
durumunun sınırlı sayıda kişinin değil, tüm insanların
hassaslıkla ilgilenmesi ve öneminin algılanması
gerektiği bir konu olduğu vurgulanmaktadır. Bu
hassasiyeti kitlelere yayabilmek ve iletişimini
yönetmek için; ilköğretim okullarımızda yeni medyayı
da bir iletişim aracı olarak kullanan “Fatih Projesi”ni
zemin olarak kullanarak, okunacak “Engelliler Bilgisi”
dersleri ile yabancı dil öğrenir gibi işaret dilini, birlikte
yaşarken neden basamak değil rampa kullanmak
gerektiği bilincinin yanında, teknoloji (tabletler vs.)
sayesinde birlikte yapılan projelerin de takım ruhunu
geliştireceği öğrenilebilir. İletişim Kuramcılarından
Marshall McLuhan’a göre; teknoloji, insanın
uzantısıdır ve bu pozitif enerjinin birlikte
değerlendirilmesiyle birlikte yaşam kalitesinde sinerji
yaratılabileceği unutulmamalıdır. Çalışmada, bu
bağlamda engelli bilinci ve algısındaki iletişimin rolü
üzerinde durulacak, eğitimin ve birlikte yaşamanın
gerekleri göz önünde bulundurularak belirli
örneklemde bir saha çalışması yapılarak sonuçları
değerlendirilecektir.

Abstract: In everyday life, when encountered with
temporary or permanent “disability status”, creating an
agreement setting and carrying out the conditions of
living together are directly related to improvement of
the notions of awareness, experience and perception on
this issue. Also, in Convention on the Rights of Persons
with Disabilities it is stated in the first article that “
Persons with disabilities include those who have longterm physical, mental, intellectual or sensory
impairments which in interaction with various barriers
may hinder their full and effective participation in
society on an equal basis with others.”, by stressing the
significant point that being disable should be regarded
as important by not a limited number of people’s but all
of the people with delicacy. To disseminate this
delicacy and manage its communication, it is possible to
teach students sign language as if it is a foreign
language and why not to use steps instead of platforms
while sharing the same place by the help of Disability
Awareness courses on the basis of “Project Fatih” in
primary schools which uses new media as a
communication tool and helps to foster team spirit in
technology-aided joint projects (with tablets etc.)
According to communication theorist Marshall
McLuhan, technology is prolongation of people and it
should not be forgotten that a synergy can be created in
quality of life by the appraisal of this positive energy. In
this study, the role of communication in awareness and
perception of disability were pointed out and a
fieldwork with particular sample was conducted and
evaluated by considering the necessity of education and
requirements of living together.

Anahtar kelimeler: Engellilerle İletişim, Engelliler
Dersi, Yeni Medya, Fatih Projesi, Akıllı Tahta

Keywords: Communication with Disable People,
Information on Disabilities Course, New Media, Project
Fatih, Smart Board
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hazırlanarak

GİRİŞ
Engellilerle ilgili düzenlemeler, 1900’lerin
ikinci yarısından bu yana sürmektedir.
İngiltere

ve

Amerika

çalışmaları

işbirlikleri

çarpmaktadır.

Tüm

göz

düzenlemeler

incelendiğinde karşımıza çıkan en mantıklı
sonuç; engelli olma durumunun sınırlı
sayıda

kişinin

hassaslıkla

değil,

tüm

insanların

ve

öneminin

ilgilenmesi

algılanması gerektiğidir. Bu hassasiyetle
kitlelere küçük yaştan başlayarak ulaşmak
doğru bir strateji olacaktır. İlköğretim
okullarımızda yeni medyayı da bir iletişim
aracı olarak kullanan “Fatih Projesi”ni
zemin

olarak

kullanarak,

“öğrendiklerimizi

biçiminde

geçildiği

toparlayalım”

dersi

tarzında olması işleyişi zevkli kılacaktır.

ilk

başlarda dikkat çekerken artarak yayılan
bilinçlendirme

özet

okunacak

“Engelliler Bilgisi” dersleri ile yabancı dil

Kişilerin bazı eksikliklerini başka bir
alanda gidermek için yetenekler geliştirdiği
ortadadır. Bu yeteneklerin dışa vurumu
için

kullanılan

araçlardan

biri

de;

iletişimdir. Kimi zaman müziği kimi
zaman şiiri kimi zaman resmi araç olarak
kullanır iletişim. Bu bağlamda ele alındığı
zaman birlikte yapılan sınıf çalışmalarının
takım ruhunu desteklediği, teknolojinin
engellerin hissedilmemesi için bir fırsata
dönüştürüldüğü “Engelliler Bilgisi” dersi;
tüm çocukları küçüklüklerinden başlayarak
kucaklayacak, bilinçlendirme etkinlikleri
olacaktır.

öğrenir gibi işaret dilinin öğrenilmesini ve
teknoloji (tabletler vs.) sayesinde birlikte
yapılan

projelerin

de

takım

ruhunun

gelişmesini sağlayarak engelli ve diğer
öğrencilerin
Dersin,

kaynaşması

Milli

Eğitim

sağlanabilir.
prensipleriyle

örtüşecek biçimde, ünite ve konuların
engelli

örnekleri

eklenip

tekrar

İletişim

Kuramcılarından

McLuhan’a

göre;

Marshall

teknoloji,

insanın

uzantısıdır. (Rigel vd., 2005: 18-19) Daha
az duyan kulağımızın uzantısı hopörlör, iyi
göremeyen gözümüzün uzantısı gözlükler,
yazamayan
kalemli

parmaklarımız

tabletler

ve

için

onların

özel
sanal

klavyeleri...bizi aynı kürede daha konforlu
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yaşama ulaştırmaktadırlar. Birlikte yapılan

medikal tanım olarak hayat bulan sakatlık

ödevlerin, tahtada yansıması iki kişilik bir

tanımlarının

paylaşımla

sınırlı

sakatlık

öğrencilerin

de

kalmadan,
çalışmaya

diğer

katılımını

ve

birbirlerinden
engellilik

yüklendikleri

ayrışmaları;
kavramlarının
anlamlardan

kaynaklanmaktadır (Demircioğlu, 2010:

sağlayarak takım ruhunu pekiştirecektir.

14-15).
1. KAVRAMSAL OLARAK ENGELLİ
OLMA

DURUMU

VE

ILO’nun Kabul ettiği tanıma göre, “sakat”
terimi, bireyin, kabul edilmiş fiziksel veya

SINIFLANDIRILMASI

zihinsel bir özür sonucu, uygun bir iş
Geleceğin

mimarları,

mühendisleri,

temini muhafazası ve işinde ilerlemesi

iletişimcileri, doktorları, hakimleri olacak

hususundaki beklentilerinin önemli ölçüde

olan çocukların, birlikte yaşamayı daha

azalmış olması kapsamında ele alınır.

kolay

(http://www.ilo.org/ public/turkish/region/

becerebildikleri,

yaşamlarının

birtakım

normal
nedenlerle

aksamalarla yürüten kişileri iyi tanımaları

eurpro/ankara/about/soz159.htm.
10.09.2013).

her iki tarafın da yaşamı kaçırmadan
huzurlu biçimde sürdürdükleri bir dünya

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluşu'nun

için, engelli olan ya da olmayan kişilerin

kabul

ne olduğunu bir kere daha hatırlamak

Bildirgesi’nde engelli kişi tanımı şöyle

önemlidir.

yapılmaktadır. “Normal bir kişinin kişisel

ettiği

Sakat

Kişilerin

Hakları

ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine
Bu bağlamda, çeşitli kurumların yaptığı

yapması gereken işleri, bedensel veya

“engelli”

şöyle

ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da

sıralanabilmektedir. Toplumsal algılamada

sonradan olma herhangi bir noksanlık

sakatlığın

sonucu yapamayanlar".

üzerinde

tanımları
tanımı

yapılırken,

yoğunlaşılmıştır.

beden

Sosyal

ve
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Engellilik tanımı için, Birleşmiş Milletler

örgütünce

Örgütü (BM) ve Uluslararası Çalışma

özellikle üzerinde dururken, noksanlık,

Örgütü (ILO)’ nun tanımları bizi “kişilerin

özürlülük ve maluliyet sınıflamaları altında

yaşamlarını

sürdürmede

değerlendirildiğini aktarmaktadır.

sarfetmeleri

ya

da

kullanmalarının)

bazı

eksikliklerden

(eşit
aynı

engelli

tanımının

araçları

yeteneklerindeki

dolayı

ulaşamayabilecekleri

çaba

yapılan

aynı

sonuca

gerçeği

ve

beklentileri ” çıkarımına götürmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, özürlülüğü sağlıklı
olmama

sonuçlarına

sınıflamaya

göre

dayandırdığı
(http://www.ilo.

org/oshenc/part-iii/disability-andwork/item/170-disability-concepts-and-

Özürlüler Kanununa göre ise özürlü:

definitions? tmpl=component &print=1.

Doğuştan

veya

15.09.2013):

zihinsel,

ruhsal,

yeteneklerini

sonradan;
duyusal
çeşitli

bedensel,
ve

•

sosyal

derecelerde

Noksanlık,

sağlık

bakımından

psikolojik, anatomik veya fiziksel yapı ve

kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama

fonksiyonlardaki

uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini

dengesizliktir.

bir

noksanlık

veya

karşılamada güçlükleri olan ve korunma,

• Özürlülük, sağlık bakımından bir

bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve

noksanlık sonucu meydana gelen ve

destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

normal sayılabilecek bir insana oranla bir

tanımlarken, 3 Mayıs 2013 tarihinde

işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi ve

yayınlanan resmi gazeteye göre “engelli”

kısıtlanmasıdır.

(http://www.

• Maluliyet, sağlık alanında bir

resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/201305

noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli

03.pdf. 15.9.2013).

bir kişide meydana gelen, o kişinin yaş,

olarak

değiştirilmiştir

cinsiyet, sosyal ve kültürel durumuna göre
Uluslararası
çalışmalarında

Çalışma
-WHO-

Dünya

Örgütü,

normal sayılabilecek faaliyette bulunma

sağlık
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yeteneğini

önleyen

ve

sınırlayan
Toplumun diğer kısmının, bu özellikleri

dezavantajlı durumdur.

taşıyanlarla birlikte eğitilmesi, aynı ortamı
Özürlü denildiği zaman, günlük dilde de

paylaşmaları, birbirlerine destek olmaları

yeti

gerekmektedir.

kayıpları

olanların

sakat

olarak

Çünkü,

bir

tekerlekli

nitelendirilmesi, bedensel ya da zihinsel

sandalye kullanıcısı ile birlikte yürüyen,

olarak anormal ölçüde eksikliğinin ya da

yürüme engelli olmayan kişinin de rampayı

yetersizliğinin olması dolayısıyla normal

çıkması söz konusudur. Çocuklar için

katılamayanları

masal kitabı seçerken, içine bakılır hızlıca

faaliyetlere

betimlemektedir (Thomas, 2011: 31).

göz gezdirilip okunur. Çizgi film seçerken
korkutucu, sakıncalı mı diye büyüklerin

Engellilerle ilgili çalışma yapan, konuyla

filtresinden geçer, Braille alfabesini bilmek

profesyonelce ya da başka nedenlerle

de aynı dili konuşmak içindir. İşaret dili ile

ilgilenen her kim olursa olsun karşılaşacağı

anlaşabilen bir kişinin yakınları da zamanla

itibar

bu dili öğrenir. Çünkü paylaşım yapılan

edilen

tanımları

maddelerle

yerde, konuşarak anlaşılır. Bu durumda,

toparlanacak olursa;
 Normal

yaşam

aktivitesini

engelliler kadar aynı toplumun diğer
fertleri de eğitilmelidir.

aksatabilecek noksanlık varsa
 Bu aksaklığın sebebi doğuştansa,
sonradan

edinilense

ya

da

genlerle

2. ENGELLİ BİLİNCİ

geliyorsa
 Kişilerin bu özelliklerinden dolayı
desteğe ihtiyaçları varsa

Engelli denilince ne anlaşıldığını anlamak
için ilk önce algılamamız gereklidir.

 Gelecek ile ya da mevcut iş/okul

Algılama işini yaparken; “Gelen verinin

sosyal yaşam yerlerini bu nedenlerle; elde

bilgiye dönüştürülmesi süreci. Bir nesnenin

etme ve sürdürme beklentileri ve kaygıları

varlığını, bir olguyu, bir olayı bir kavramı

varsa; bir özel durumdan söz edilebilir.

duyum yoluyla bilinç alanına almak, sezi
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yoluyla anlamak, bilincine varmak eylemi”

engelli bilinci denilince ilk akla gelen,

(Güz

ni

içinde bulunulan toplumun engellilerle

gerçekleştirmiş oluruz. Ya da başka bir

ilgili olarak bilgili olma durumudur.

anlatımla;

Bilgilendirilme

ve

Diğerleri,
“Duyu

2002:

örgenleri

13)

yoluyla,

ya

da

toplumun

engellilerin,

engelli

çevrede var olan nesne ve olayların

kanunlarında

bilincine varma” işi gerçekleştirmiş oluruz.

olmayanların yaşam şartlarına ne kadar

(Algılama,

yaklaşık

http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn

sürdürmeleri için gerekli düzenlemelerin

& kelimesec =11565. 4 Haziran 2009)

yapıldığı, yaptırıldığı da engelli bilincine

ya

da

eşit

biçimde

yaşam

bağlanabilir. .
Bu durumda engelli bilincinin oluşması
için, aldığımız işaretleri kendimizce işleyip

İkinci olarak ise, engelli olma ihtimali

kendi

düşünüldüğünde, potansiyel engellilerin bu

anlayacağımız

bilgiye

çevirme

işlemi yapmalıyız. Bunu kavramak için de

yaşama

kişi olarak bazı işleyici, anlamlandırıcı

hizmetleriyle

bilgilere

edilebilir.

ihtiyaç

duyarız.

Buradan

finansal

açıdan,

hazırlanmalarından

sigorta
söz

hareketle, ilköğretim çağında çocukların
gelecek hayatlarındaki birçok şeye anlam

Türkiye

verecek bilgi birikimlerini, deneyimlerini

istatistikleri vermek yani; birlikte yaşanılan

zenginleştirici

eklemek,

tek kürede ve özellikle bu coğrafyadaki

onların

engelli ama sosyal yaşama entegre olması

“Engelliler

kılavuzlar

Bilgisi”

dersi

ile

için

birtakım

kısa

gereken kaç kişinin olduğunun bilincinde

yanında olmak önemlidir.

olmak demektir.
Yetişkinler açısından bakıldığında, engelli
tanımlarının

çıkarımlarının

engelli

ardından,

Tablo 1. Türkiye’deki Engellilerin 2012 Yılı İçin İllere Göre Dağılımı
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İl
Adana
Adıyaman
Afyonkarahısar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman

Toplam
46,788
20,599
14,463
6,562
8,995
6,45
90,707
38,66
2,975
6,787
29,688
21,582
6,571
15,246

İl
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir

Toplam
7,621
14,3
7,148
16,156
16,823
28,746
12,884
3,402
3,541
32,819
4,455
9,085
177,818
98,564

İl
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
TOPLAM

Toplam
17,737
33,311
17,144
39,376
15,963
8,278
8,494
11,136
22,866
10,154
9,274
17,129
38,639
5,808
1.559.222

Kaynak: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-14302sgc.pdf.
yaşamla

çarpıcı olan yüksek değerleri önemlidir.

diğerleriyle bütünleştirmek ve birlikte

Kayıtlı olanlar üzerinden verilebilen bu

yaşamakla

rakamlara

Engellileri

aynı

kürede

Türkiye’deki

toplam

lokasyon olarak kayıtlı engellilerden yola

engelli sayısı 1.559.222 kişidir.

Bunun

çıkarak bir sayı verilmek istendiğinde,

yanında günlük yaşamda rastladığımız her

2012 verilerine göre; İstanbul, İzmir ve

bir engellinin yukarıdaki istatistikler içinde

Ankara’nın engellilerin sayısal olarak göze

yer almaması da mümkün olabilmektedir.

ilgili

araştırma

yaparken,

göre;

Tablo 2. Kayıtları Bulunan Engellilerin Yaşlara Göre Dağılımı
Yaş
00-07
08_14

Kişi
Sayısı
87,315
186,614
33
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15-21
22-28
29-35
36-42
43-49
50-56
57-63
64-70
71-77
77+

144,386
143,100
145,201
140,953
129,649
107,683
103,382
93,108
93,000
184,830

Kaynak: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-14302sgc.pdf.

Tablo 3. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Verilerine göre;

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılındaki Özel Eğitim Öğrencileri Sayıları
Öğretim Okul
Öğretmen Özel Eğitim
Özel Eğitim
Kaynaştırma
Toplam
Yılı
Sayısı Sayısı
Okullarında
Sınıflarında
Eğitimde
2011814
7.607
42.896
20.968
148.753
212.617
2012
Kaynak: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-14302sgc.pdf
Engelli olan çocuk nüfusunun engelli

bulunmaktadır.

olmayanla

arkadaşı

birlikte

düzenlemenin

yaşaması

yapılmasına

için

belki

sınıflarında

sosyal

sıra

yaşamlarında

büyük

kullandıkları ortak alanlarda rastladıkları

neden; birlikte okuyabilme, eğlenebilme,

kişiler ya da ailenin diğer bireyi olarak

sosyal yaşamı devam ettirme açısından

örneklendirmelerle

belirtilen

yaşamlarında yer almaktadırlar.

istatistiki

bilginin

en

bir

Belki

önemidir.

Sayılardan çıkarımla; yaklaşık 274.000
kadar kayıtlı 0-15 yaş arası engelli çocuk

34

çocukların
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Birlikte yaşam için önemli olan karşılıklı

engelliler için; dokunarak öğrenme, görme

bilgi sahibi olunmasıdır. Çocukların engelli

engelliler için duyarak öğrenme gibi

olan ya da olmayan kişiler hakkında bilgi

çözümlerin geliştirildiği sevindiricidir.

eksikliğinin giderilmesi karşılıklı olarak
birtakım

Engelliliğin değişen şartlarına baktığımıza,

sonuçları sağlar. Bilgilendirmek sadece

blogların, sosyal paylaşım sitelerinin bilgi

derslerde,

paylaşımında farklı bir kaynak olduğunu

birlikte

yaşamı

kolaylaştırıcı

anlatarak

deneyimlemelerine

değil

izin

görerek

vererek

de

söyleyebiliriz. Teknolojinin ve iletişim
araçlarındaki bu gelişmeler ve beraberinde

sağlanabilir.

getirdikleri yenilikler, engellilerin de uyum
Çocuklar

ya

da

yetişkinler

için

bu

sağlayarak

ihtiyaçları

doğrultusunda

bilgilendirmeyi sağlayan yollardan bir

yaşamlarını kolaylaştırmıştır. Amerikadaki

diğeri de piktogramlardır. “Toplum olarak

insanlar için cep telefonlarının gerekli hale

engelli bireylerle birlikte olma, kamusal

geldiği

alanlardaki piktogramlarla iletişim kurmak

kullanıcıları için gayet ihtiyaç karşılayıcı

engelli olmayan kişilerin de bu görselleri

olmuşken, işitme engelliler için aynı

bilmesiyle mümkündür” (Kınay, 2013:

durum

220).

telefonlarından konuşmak kadar kısa mesaj

zaman,

söz

tekerlekli

konusu

sandalye

değildi.

Cep

servisini kullanmanın yaygınlaşmasıyla,
Birlikte yaşamak kadar birlikte eğitim alma

işitme engelli kişiler için de yaşamı

hakkından

diğerleri

da

sözetmek

mümkündür.

kadar

kolaylaştırır

hale

Eğitim hakkı eşitliği düşünüldüğünde,

gelebilmiştir. Bilgisayarlardan Skype gibi

tablet bilgisayarlar fiziksel imkansızlıkları

görüntülü bağlantının yapılabilir olması ile

da

de işitme engellilerin işaret diliyle anlık

ortadan

kaldırarak,

bir

anlamda

teknolojiyi insanın uzantısına çevirerek,

iletişim

birlikte çalışma imkanı sunabilmektedir.

gelmeleri sevindiricidir. Başlangıçta 40$

Yeni

tutarında bir web kamerasıyla, günümüzde

çalışmaların

ışığında,

işitme
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artık

cep

telefonlarının

gelişmiş

böylece; teknolojinin ürünü yeni iletişim

özelliklerinde ve bilgisayarlarda dahili

araçları,

kameralarla engellilerin birbirleriyle ve

etmektedir.

engelli

olmayan

yaygınlaşmıştır

kişilerle
(Haller,

sosyal

bütünleşmeye

hizmet

iletişimleri
2010:

20).

Tablet bir yeni teknoloji aracıdır. Teknoloji

“Özenli kurgularla yapılan animasyonlar

sürekli gelişerek yaşama adapte olurken

da, yeni teknolojiyi kullanarak yaşamda

yine aynı hızla eskimektedir. Yeni medya;

yerlerini

elemanlarıyla,

kapsamında

teknik

icatlarıyla

ve

almaktadırlar.

Fatih

şimdilik

Projesi

sadece

pilot

süreklilik gösteren gelişimleriyle yaşamı

okullarda uygulanmakta olan Tablet/Pc ile

desteklerken

eğitimin öğrencilere sunduğu en çarpıcı

zamanlarını

hedef
nasıl

kitleyi

bireysel

değerlendirdikleriyle

kolaylık,

derslerin

animasyon

ve

dramalarla kurgulanarak görsel hafızaya

ilişkili olarak yakalar.

da hitap etmesidir. İstendiği zaman kalite
fen,

ve bilgi kaybı olmaksızın yer/mekan sorunu

matematik, tarih, coğrafya derslerini üç

yaşamadan; izlenebilecek olan dersler,

boyutlu sinema teknolojisi ile öğrenirken

çözülmek istenen yaprak testler bir yeni

öğrencilerin

Günümüz

dünyasında,

derslerinde

olarak

eğlenerek

PC”ler,

çeşitli

öğrenciler

daha

verimli

medya

çalışacakları

“Tablet

olarak,

içererek

açısından önemli bir örnektir” (Kılanç ve

animasyonlar

öğrenmeyi eğlenceli hale getirmekte ve

aracının
eğitimde

eğlenceyle
yaratacağı

kombine
katkı

Tanrıbilir, 2012: 19-23) .

testler ile soru çözümlerini de uygun
biçimde öğrenciye aktarmaktadırlar (Türk

İlköğretim okullarımızda akıllı tahta ve

Eğitim Rehberi, Aylık Eğitim Teknolojileri

tablet/Pc’leri bir iletişim aracı olarak

Gazatesi, 2012: sayı: 19 2,4).

kullanan “Fatih Projesi”ni zemin olarak
kullanarak, okunacak “Engelliler Bilgisi”
dersleri ile yabancı dil öğrenir gibi işaret
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öğrencileri,

takım ruhunu geliştireceğini öğrenebilirler.

birlikte yaşarken neden basamak değil

Aynı zamanda bu projeyle, teknolojinin

rampa

ilkokul

eksik kaldığı yerlere de eşit şartların

sıralarında öğrenmiş yetişkinler eğitmenin

girmesi sağlanarak başka bir açıdan da

öneminin yanında teknoloji (tabletler vs.)

eğitimde eşitlik ilkesine hizmet edilmiş

sayesinde birlikte yapılan projelerin de

olacaktır.

dilini

öğrenen

ilköğretim

kullanmak

gerektiğini

3. FATİH PROJESİ VE ENGELLİLER
Fatih Projesi’nin Proje Uygulama Stratejisi

proje yönetimi tarafından ortak çalışma

ve etkin katılım, ilgili Bakanlıklardan

yapmak isteyen firmalar 2012 yılında davet

oluşan Proje Yönlendirme ve İcra Komitesi

edilmiştir. Projeyi engelli öğrenciler için

tarafından

Başkanı

yeniden tasarlayan uzmanlar, engelliler

komiteye başkanlık eder. Eğitimde Fatih

için yeni tablet ve akıllı tahta tasarımına

Projesi’nde, eğitim ve öğretimde fırsat

başladı.

eşitliği

sağlanır,TÜBİTAK

ve

okullardaki

iyileştirmek

için,

teknolojiyi

öğrenme-öğretme

“Her engel grubu için ayrı ayrı dizayn

sürecinde daha fazla duyu organına hitap

edilecek

edilecek şekilde, her öğretmene ve her

öğrencilerin tabletlerine sesli içerik ve

öğrenciye tablet bilgisayar verilecektir.

Braille

Proje, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından

kullanılacak. Böylelikle “az görene çok

yürütülür, Ulaştırma Bakanlığı tarafından

konuşan tabletler” sayesinde öğrenciler

desteklenen

aynı bilgiyi diğer öğrencilerle aynı şekilde

bir

projedir.

5

yılda

projelerde,

alfabesi

görme

bulunan

engelli

klavye

tamamlanması planlanmıştır.

erişebilecek.

Projenin çıkışında üzerinde çalışılmamış

-Kabartma Yazı: Az gören engelliler için

olan

kısa

tabletlere,

zamanda içerik çalışmaları başlatılmış ve

işlemlerin

“engelli”

kullanıcılar

için
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üzerinde

yansıtılabileceği
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üzerinde

çalışmalarına

ağırlık

veren

dahil

edildi

(http://www.

uzmanlar, duyma engelliler için görsel

egitimdefatihprojesi.com/ana/sayfa.asp?id

öğeler ve ışıklandırmalardan yararlanan

=377). Böylece; fırsat eşitliği ile özel

tasarımda diğer fiziksel engelliler için de

durumdaki öğrencilerin de bu teknolojik

yeni dizaynlar üzerinde çalışılıyor.

destekten faydalanmalarını sağlayacaktır.

-Işık Artacak: Uzmanlar, diğer fiziksel

Eğitim alanındaki yeni görüşe göre, oyun

engelli öğrencilerin, bilgiye erişiminin

yaratmak meşgul edici olduğu kadar

kolaylaşması için etkileşimli tahta ve

eğiticidir.

Bilgisayar

tabletler de kamera sistemi, seslendirme

eğlendirerek

eğitim

sistemi, daha fazla ışık olması konusunu da

“edutainment” eğitsel farklılık ve eğlence

planlıyor. Öte yandan etkileşimli tahtaya

unsurlarının bir karışımını içerir. Yeni

ve tablete engeliler için yüklenen ve takılan

model, bunu yakın bağlantılı ve tamamen

programların

kendiliğinden

entegre edilmiş olarak değerlendirmektedir

güncellenebilir olmasını da sağlayacak bir

(Klopfer, Osterweil ve Salen, 2009: 22).

proje üzerinde çalışma yapıyor. Bunun

Bu bağlamda, henüz çocukluk çağında

yapılmasıyla birlikte projenin tüm yönleri

olan bireylerin, eğitilirken aynı zamanda

tamamlanmış

(http://www.

eğlenmelerini ve öğrenmelerini sağlamak

teknokulis.com/Haberler/Guncel/2012/05/0

yaşları itibariyle en doğru yol olacaktır.

6/fatih-projesi-simdi-de-engelleri-

Edutainment ile tabletlerde görsellerle

kaldiriyor. 6 Mayıs 2012)

desteklenmiş,

olacak”

engelli

ortamında

anlamına

gelen

örneklerinin

de

içinde bulunduğu çeşitli animasyonlarla
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cumhuriyet

filmleştirilmiş, diğer bir sanat kolu olan

tarihinde yaptığı en büyük proje olarak

müzik ve seslendirme ile beslenmiş bir

nitelendirilen

engelli

trafik dersinde öğrenilen “karşıdan karşıya

okulları olan 2011-2012 yılı verilerine göre

geçme kuralları” gibi düzenlemeler, genç

toplam 814 olan özel eğitim okulları da

nüfus ve toplumumuz için önemlidir.

Fatih

Projesi’ne
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5. GÜNÜMÜZ ENGELLİ BİLİNCİNE

İşitme Engellilerle İletişimde Ne Tür

YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Araçlarla İletişim Kurulabilir? Sorusuna
verilen yanıtlar ele alındığında; Teknolojik

-Yöntem

İletişim Araçlarının içerisinde sayılan, Cep

İstanbul’da yüzyüze görüşülerek yapılan

telefonları,

tablet/Pc’ler,

kısa

%16,7’lik

bir

anket

çalışması,

18-55

yaş

bilgisayarlar

dilimle

karşımıza

aralığındaki kişilere kolayda örnekleme

çıkmaktadır. İşaret dili için %16,7’lik bir

olarak

Katılımcıların

oran göze çarparken, görsel ve yazılı

tamamı İstanbul’da ikamet etmektedir.

iletişim imkanı sağlayan araçların, işitme

Katılımcılar;

engellilerle

uygulanmıştır.

öğretim

üniversite

üyeleri

ve

öğrencileri,

hizmet

sektörü

çalışanlarından oluşmaktadır. Anket, Eylül

olan

iletişimde

kullanılabileceği yanıtını verenlerin oranı:
36,7’dir.

2013’te yapılmıştır. Katılımcıların, %27’si
22 yaş ve üzeridir. %22 oranındaki

Görme Engellilerle İletişimde Ne Tür

katılımcının eğitim seviyesi lisans üstüdür.

Araçlarla İletişim Kurulabilir? Sorusuna
verilen yanıtların oranı; ses ve Barille
Alfabesiyle %34,4 ve İşitme yönü olan her

-Bulgular
Bu

çalışmanın

kapsamında

amacı;

engelliler

kullanılabilecek

tür araçla yanıtı verenlerin oranı %35,6’dır.

“iletişim

seviyesinden

Bedensel Engellilerle İletişimde Ne Tür

başlanması düşünülen “Engelliler Bilgisi

Araçlarla İletişim Kurulabilir? Sorusunun

Dersi”

yanıtları

araçları”

ve

ilköğretim

hakkındaki

görüşlerini

almaya

arasında;

Her

Türlü

Araçla

yöneliktir. “Engellilerle birlikte yaşamayı

Olabilir diyenlerin oranı: %14,4; Göze ve

öğrenmek için ilköğretimde “Engelliler

Kulağa Hitap Eden Araçlar diyenlerin

Bilgisi” dersi olmalı mı? sorusuna verilen

oranı,

olumlu yanıt %93.3 tür.

39

%26,7

ve

Uygun

Koşullar
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Oluşturarak

iletişime

yön

vermek

medyayı da bir iletişim aracı olarak
kullanan “Fatih Projesi” ile okunacak

isteyenlerin oranı ise: %31,1’tir.

“Engelliler Bilgisi” dersleri ile yabancı dil
Zihinsel Engellilerle İletişimde Ne Tür

öğrenir gibi işaret dilinin öğrenilmesini,

Araçlarla İletişim Kurulabilir? Sorusuna

özenle tasarlanmış animasyonlarla birlikte

verilen yanıtlar şöyledir: Daha çok Görsel

yaşamanın normal olduğunu anlatan konu

Yönü Gelişmiş Araçlarla yanıtını veren

anlatımları ve teknoloji (tabletler vs.)

katılımcıların oranı, %32,2 iken; Sabırla

sayesinde birlikte yapılan projelerin de

diyen katılımcılar % 6,7ve Duygusal Bağ

takım ruhunun gelişmesini sağlayarak

Kurarak

teknoloji ve araçların insanın uzantısı

yanıtını

veren

katılımcılar

olduğundan hareketle; engelli ve diğer

%8,9’dur.

öğrencilerin

kaynaşması

sağlanabilir.

Toplumun diğer kısmının, bu özellikleri

6. TARTIŞMA ve SONUÇ

taşıyanlarla birlikte eğitilmesi, aynı ortamı
1950’lerden sona başlanan Engellilere
yönelik

çalışmalar,

aşamalar

kaydederek

düzenlemeler

günümüze

kadar

gelmiştir.

incelendiğinde

Tüm

karşımıza

çıkan ve kimi zaman, kişilerin de ifade
ettiği sonuç; engelli olma durumunun tüm
insanların

hassaslıkla

ilgilenmesi

ve

öneminin algılanması gerektiği bir konu
olduğudur.

paylaşmaları, birbirlerine destek olmaları
gerekmektedir.

Çünkü,

bir

tekerlekli

sandalye kullanıcısı ile birlikte yürüyen,
yürüme engelli olmayan kişinin de rampayı
çıkması söz konusudur. Türkiye’nin üç
büyük ilinin kayıtlara alınabilmiş engelli
sayısının

oranı

önemli

bir

bulgudur.

Türkiye’de 274.000 kadar kayıtlı 0-15 yaş
arası engelli çocuk bulunmaktadır. Engelli
çocuklarla engele sahip olmayan ya da

Bu hassasiyetle kitlelere küçük yaştan
başlayarak

ulaşmak,

ortak

alan

kullanmalarını sağlamak, doğru bir strateji

farklı engele sahip diğer bir çocuğun aynı
sınıfta, okulda yerleşim yerinde birlikte
yaşaması,

olacaktır. İlköğretim okullarımızda yeni
40

birbirlerine

alışarak

yaşamı
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birlikte daha konforlu hale getirmesi

önerileri

toplumun

mümkün.

üzerine düşündükleri ve engelin sadece
başkalarının

Yapılan anket çalışmasında “Engellilerle
birlikte

yaşamayı

öğrenmek

bireylerinin

sorunu

konu

olmadığını

göstermektedir.

için
dersi

“Bedensel engellilerle iletişimde ne tür

olmalı mı? sorusuna katılımcıların verdiği

araçlarla iletişim kurulabilir?” sorusuna

“evet” cevabı: %93.3’tür. Engelliler bilgisi

verilen

dersinin olması gerektiği sonucu çıkan

çeşitlenirken, her tür teknolojik iletişim

anketin diğer sonuçlarının sayısal değerleri

aracı kullanılabilir yanıtı ile genellenebilir.

tekrar ifade edecek olursa; işitme engelliler

Bunun yanında, anlam ifade eden diğer

için iletişimde kullanılacak araçların neler

yanıtlar “5 duyu organında problem yoksa

olabileceği sorusuna katılımcıların verdiği

normal insan gibi iletişime geçebiliriz”,

cevaplar arasında en belirgin olanları: cep

“Normal bir insanla zaten her tür iletişime

telefonları, tablet bilgisayarlar, işaret dili,

geçilebilir”, “Onun davranışlarını bedensel

yazı,

olarak

ilköğretimde

“engelliler

görsel

iletişim

bilgisi”

araçlarıyla

cevaplar

görmeyip

da

kendi

içerisinde

iletişim

sağlanmalı,

gelinebilmeli”,

“Bedensel

yanıtlarıyken, açık uçlu soruya verilen :

görmezden

“İlkokullarda işaret dili öğretilebilir” yanıtı

engel iletişim için sorun teşkil eder mi?

değerlidir.

Teknoloji her

yerde, insanın hareket

etmesine gerek yok” “Onların engelli
“Görme engellilerle iletişimde ne tür

olmadığını

araçlarla iletişim kurulabilir?” sorusunun

düşünüyorum. Yani kendilerinde bir kusur

yanıtları; işitsel, koku, telefon teknolojik

görmemelerini sağlamak gerekir” yanıtları

aletler, Braille Alfabesi ve müzik olarak

toplumun

genellenebilir. Buna ek olarak; “Ara

hassasiyetini gözler önüne sermektedir.

yüzlerinde ses sensörü olan özel araçlar,
navigasyon yüklenen elektronik baston”
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hissettirmek

da
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Birlikte yaşam için önemli olan karşılıklı

bilgi sahibi olunmasıdır. Bilgiyi birlikte

yaşayarak,

KAYNAKÇA

aynı

teknolojik

şartlarda,

birlikte projeler yaparak edinmek etkili

CAROL, T., (2011). Sakatlık Kuramı:

yollardan biridir. Eğitimde Fatih Projesini

Kilit

projenin başlangıcına ek olarak, engelli

Düşünürler,

öğrenciler

Çalışmaları,

için

yeniden

tasarlayan

Fikirler,

Meseleler
İçinde

Sosyal

ve

Sakatlık
Bilimlerden

uzmanlar, engelliler için yeni tablet ve

Bakmak, Der., Dikmen Bezmez,

akıllı

başlamışlardır.

Sibel Yardımcı, Yıldırım Şentürk,

Edutainment ile tabletlerde görsellerle

Çev., Ferit Burak Aydar, İstanbul:

tahta

tasarımına

desteklenmiş,

engelli

örneklerinin

Koç Üniversitesi Yayınları.

de

içinde bulunduğu çeşitli animasyonlarla

DEMİRCİOĞLU, M., (2010). Üretim

filmleştirilmiş, bilgilerini sınayacak ve

Sürecinde

testlerin

Kibele Yayınları.

cevap

anahtarlarına

da

ulaşacakları derslerin, engelli olan ya da

GÜZ,

N.,

Sakat

Emeği,

İstanbul:

KÜÇÜKERDOĞAN,

R.,

olmayan tüm öğrencilerin ilgisini çekeceği

SARI, N., KÜÇÜKERDOĞAN, B.,

bir gerçektir.

VE ZEYBEK, I., (2002). Etkili

Engellilerin yaşama engelli olmayanlarla

İletişim Terimleri Sözlüğü, İstanbul:

birlikte

İnkılap Yay.

katılımında,

iletişim

araçları

önemli bir yer tutmaktadır. Birlikte yaşamı

HALLER, B. A., (2010). Lousville KY,

kucaklamak için; bireylerin birlikte yaşama
deneyimini tattıkları ilk yer olan “okul”
ların

bu

“teknoloji

sorumluluğu
tabanlı

enstrüman
gelişimimizi

iletişim

olarak
ve

ABD: The Advocado Press, Inc.,
KINAY Ö., (2013). İletişimde Piktogram
Kullanımının

üstlenmeleri

Engelli

araçlarını”

Piktogramına

İlişkin

Uygulamalar, İçinde: İletişim Ve...,

kullanmaları,

geleceğimizi

Önemi ve Bedensel

ed. Ö., Kılanç, R., İstanbul: Es

hızla

Yayınları.

destekleyecektir.
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10.09.2013.
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(2012).
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Pazarlamanın
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Yeni

Medya,
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Ürün

disability-concepts-and-
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BAĞIMSIZ SİNEMA VE DERVİŞ ZAİM
INDEPENDENT CINEMA AND DERVİŞ ZAİM
Arş. Gör. Birgül ALICI
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölümü
birgul.alici@marmara.edu.tr

Özet: Bulundukları dönem itibariyle tecimsel
sinemanın isteklerine boyun eğmeyip kendi
GİRİŞ
tarzlarını ve düşüncelerini sinemalarına
yansıtan, bu nedenle de “bağımsız” olarak
nitelendirilen öncü yönetmenlerden biri olan
Derviş Zaim, bu çalışmada bağımsızlık anlayışı
ve filmlerinde bağımsızlığa ilişkin belli
pratikler çerçevesinde incelenmiştir. Bu
anlamda Zaim’in sansür, devlet politikaları gibi
engellere takılmadan uluslararası festivaller,
internet vb. platformlarla da izleyicisiyle
buluşabildiği, farklı yapım tarzlarını ve anlatım
kalıplarını deneyip sinemasını zenginleştirmeye
çalıştığı,
ideolojisinden
ve
seyirciyle
demokratik ilişkisinden taviz vermediği
anlaşılmıştır.
Genel
olarak
bağımsızlık
pratiklerine uyan ancak ekonomik anlamda
melez bir tavır ortaya koyan yönetmenin, auteur
olarak kendi isteklerinden sapmamak adına bu
tavrı sergilediği,
dolayısıyla
“Yeşilçam
Sineması” veya günümüz “Medya Sineması”
gibi farklı ticari sinemasal açılımlar açısından
düşünüldüğünde “bağımsız”lığa oldukça yakın
bir sinemacı olduğu sonucuna varılmıştır.

Abstract: Due to their term Derviş Zaim did not
succumb to the wishes of commercial cinema and
tried to reflect their own style and ideas on
movies,therefore he got the description of being
“independent” as leading film director. In this
study the understanding of independence and in
framework certain practices in films for
independence were examined. In this sense it was
understood that Zaim hanged not to obstacles like
censorship, government policies, he met wit his
audience on international festivals, internet and
other platforms, he tried to enrich cinema by using
different construction styles and expression
patterns and he never compromised from his
ideology and democratic relationship with the
audience. In general he fits as director to the
practice of independence but economically an
hybrid attitude was revealed, as auteur he
exhibited this attitude to keep his own requests.
Regarding to the “Yeşilçam Cinema” or today’s
“Media Theater” that are two different commercial
cinematic insights, he is quiet close as filmmaker
to the “independence”.

Anahtar kelimeler: Bağımsızlık, Bağımsız
Sinema, Derviş Zaim, Film, Medya Tiyatrosu

Keywords: Independency, Independent Cinema,
Derviş Zaim, Film, Media Theater
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tüketim

GİRİŞ
İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945
yılından sonra film üretimini arttırmaya ve
kendi

dilini

bulmaya

Sineması’nda,
tercihleri

yapımları

Türk
seyirci

sonucunda

yani

ekonomik

sebebiyle

belli

bir

yansımalar
yakalamıştır
formun

film

başlayan

form

(www.sinema.gov.tr).

oluşumunda

1948

Bu

yılında

yürürlüğe giren Eğlence Rüsumu’nun yerli
yapımları

destekler

biçimde

belirlenmesinin büyük payı vardır. Rüsum
vergisinin yerli filmler için %25, yabancı
yapımlar için %70 oranında uygulanması
yerli

film

üretmeyi

kârlı

bir

hale

getirdiğinden peş peşe yeni yapımevleri
kurulmaya başlanır (Kırel, 2005: 56).
1950’lerden 1960’lı yıllara, seyirci ile
giderek artan bir ilişki içinde, Türk sinema
anlatısında

Batı’nın

star

klişeleşmiş

yapısının

sinemasının

Türk

halkının

yapısından da tonlar edinerek özgün bir
‘Yeşilçam

filmi’

klişesi

oluşturduğu

söylenebilir. Sinemada Amerika özentisi,

kalıplarını

mekânlarda

benimsemek,

varlıklı

yaşam

lüks

hayalleri

kurmak, hayatın zorluklarından kaçarak
filmlerin düş dünyasına sığınmak hem
insanlar hem de yüzünü Amerika’ya dönen
Menderes yönetimi için istenilen şey
olmuştur. Ancak sorunların ve yönetime
yapılan

eleştirilerin

yönetimin
verdiği

1924

artmasına

karşılık

anayasasının

iktidara

güçle daha baskıcı

üretmesi

27

Mayıs

çözümler

1960

askeri

müdahalesini doğurmuştur. Müdahalenin
daha

özgürlükçü

1961

anayasasını

getirmesiyle Ayçecik, Ömercik gibi çocuk
filmleri, Turist Ömer, Cilalı İbo gibi ana
karakter ağırlıklı klasik Yeşilçam filmleri
yanında toplumsal gerçekçi ve eleştirel
filmler de görülmeye başlanmıştır (Esen,
2010: 127-128).
Bu eğilimlerden farklı olarak sinemanın
içindeki

veya

çevresindeki

gençler,

özellikle 1965’ten sonra kendi siyasal ve
kimi

ortak

gruplanarak

45

görüşleri
Türk

çerçevesinde

Sineması’nın

nasıl
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olması gerektiği yönünde tartışmışlar ve

keşfetmişlerdir. Sansüre de aşk filmi olarak

ulusal, milli, devrimci sinema gibi akımları

gönderilen bu filmler, gerekli izinler

oluşturmuşlardır. Bu perspektifte gençlerin

alındıktan

ticari sinema dışındaki dünya sinemasıyla

eklenerek

tanışmasını sağlayarak bir nevi okul görevi

Sinemamızda tarihsel fantazya filmleri ve

gören, gençlerin ufkunu açarak onlara

güldürü filmleri dışında 1970’li yıllarda

sinemasal dilin daha fazla gelişmesi ve

başlayan diğer bir eğilim ise, 1961

içerik olarak filmlerin daha eleştirel olması

Anayasası’nın özgürlükçü ortamının ve

gerekliliği

Türk

1960-1965 yılları arasındaki toplumsal

Sinematek Derneği 1965 yılında kurularak

gerçekçilik akımının bir devamı niteliğinde

1970’li

(Esen, 2010:135-137) Yılmaz Güney’in

düşüncesini

yılların

yetişmesinde

Genç

etkili

veren

Sinemacılar’nın
olmuştur

(Esen,

sevişme

vizyona

sahneleri

sokulmaktadır.

1970 yılında Umut filmiyle başlayan,
Güney’in ve onun izinden giden (Genç

2010:128-129).
1968’de Türkiye’de ilk düzenli televizyon
gösterimlerinin

sonra

başlamasının

ardından

Sinemacılar)

yönetmenlerin

toplumsal

gerçekçi filmlere yönelmesi şeklindedir.

Türkiye’deki film seyircisi gerek birey

Genç Türk Sineması dönemini başlatan

gerek aile olarak sinemadan çok daha ucuz

Erden Kıral, Yavuz Özkan, Şerif Gören,

bir eğlence aracı olan televizyona yönelir

Zeki Ökten, Ali Özgentürk gibi genç

(Onaran ve Vardar, 2005:1). Böylece asıl

sinemacılar çoğunlukla politik-toplumsal

izleyicisi olan kadınları ve çocukları

konular ve kırsal kesim sorunlarını ele

televizyona kaptıran sinema yapımcıları,

alarak uluslar arası arenada adlarından

bu ticari krizden kurtulmak için hedef

sıkça söz ettirmeye başlamış ve birçok

kitlelerini değiştirerek hızlı göçün kentlere

uluslar

sürüklediği, evinden ve eşinden uzak

kazanmıştır.

erkeklere

yönelmiş,

darbesinin

filmlerine

cinsel

özellikle

güldürü

arası
12

festivalden
Eylül

etkilerinden

1980

ödüller
askeri

sinemamızda

çıplaklık

nasiplenir. 1980’li yıllar sansürün etkisiyle

ekleyerek onlardan yararlanabileceklerini

toplumsal eleştiri filmleri yerini birey

ögeler

ve
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psikolojisi, yaratım sorunları ve kadın

sonra

sorunları temaları üzerine kurulu filmlere,

pratikleri

seks filmleri de göç olgusunun getirisi

döneminden bahsedilecek ve son olarak

olarak arabesk kültürün yansıması şeklinde

bağımsız sinema anlayışında Derviş Zaim

arabesk

ve

filmlere

bırakmıştır.

1980’li

bağımsız
ile

filmleri

sinema

kavramı

bağımsız

ve

sinemacılar

incelenecektir.

Çalışmanın

yılların sonunda ise Özal hükümetinin Batı

kuramsal çerçevesinde doküman inceleme

ile bütünleşme kararı (Sivas, 2010: 134-

yöntemi,

135) neticesinde 1987 yılında Yabancı

bağımsızlık

Sermaye Kanunu’nda yapılan değişiklik,

incelenmesinde ise buna ilaveten röportaj

yabancı dağıtımcıların Türkiye pazarında

tekniği kullanılmıştır.

aracısız

olarak

yer

almalarına

izin

verilmesine ve 1989’dan itibaren Warner
Bros ve UIP gibi yabancı şirketlerin video
ve sinema film pazarımızı ele geçirmesine
yol açmış (Erus, 2007a:6) ve bu durum
1990’lı

yıllardan

itibaren

Türk

Sineması’nda yönetmen merkezli bağımsız
sinema

ve

sinemacılar

dönemine

girilmesine zemin hazırlamıştır.
Bu

çalışmada

söz

konusu

Derviş

anlayışının

ve

Zaim’in
filmlerinin

1. GELENEKSEL TÜRK SİNEMASI
DİNAMİKLERİNE

GENEL

BİR

BAKIŞ
Geleneksel Türk Sineması denince akla
Yeşilçam Sineması gelmektedir. 1965’te
Derneği’nin

Sinematek
başlayan,

Genç

kurulmasıyla

Sinemacıların

ortaya

çıkmasıyla devam eden farklı kırılmalar da
yine

dönemin

yönetmen

bu

dönemin

değerlendirilmektedir.

içinde

Bunun

nedenini

bağımsız sinema pratikleri ışığında Derviş

anlamada

Zaim’in

ve

Sinemacıların Bağımsız Sinemacılardan

amaç

ayrıldığı noktalara çalışmanın ilerleyen

bağımsızlık

filmlerinin

anlayışının

değerlendirilmesi

bize

ışık

tutacak

Genç

edinilmiştir. Çalışmada öncelikle Türk

bölümünde

Sineması’ndaki bağımsızlığı anlamamız

Sineması’nda

için

yıllarla başlayan yapılanmaya bakıldığında

geleneksel

Türk

Sineması

dinamiklerine kısaca değinilecek daha

yer

verilecektir.

ağırlıklı

olarak

Yeşilçam
1960’lı

ise belli noktalar göze çarpmaktadır.
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Bu

yıllarda

ilişkilerine

yapım-gösterim-dağıtım

baktığımızda,

İstanbul’da

işletmeciler
oynayacak

bu

sayede,

filmleri

de

salonlarında
ticari

olarak

başlıca sinema salonları kombin (ayak

garantiye almış olmaktadırlar. Bu sistemin

sistemi) adı verilen sistemde üç dört

en büyük olumsuzluğu ise farklı bir film

yapımeviyle

hafta)

yapmak isteyen yapımcı veya yönetmenin

anlaşmaya girmekte ve yapımcılar sezon

şansının pek olmaması, artan film sayısı

boyunca kendi filmlerini (yüksek ve düşük

nedeniyle benzer yapımların çoğalması ve

maliyetli filmler bir arada) çoğunlukla bir

kaliteden ödün verilmesi şeklinde ifade

en çok üç hafta boyunca bu salonlarda

edilebilir (Erkılıç, 2003:95).

göstermektedir. Böylece daha az riskle

Büyük ilgi uyandıran, popüler edebi

daha çok film gösterim imkânı elde edilir

eserlerin uyarlanmasına ticari düşüncelerle

Kırel,2005:106).

sıklıkla başvurulmakta ve kâr öncelikli

(Erus,

sezonluk

2007a:

7-8;

(36

İstanbul dışında Anadolu’da ise Ankara,

hedef

İzmir,

egemenliğindeki üretim tarzında “halk

Adana,

Zonguldak,

Samsun’da

olmaktadır.

Bölge

işletmecileri

bölge işletmeleri kurulmuştur. Bu bölgeleri

bunu

yönetenler, anlaşmalı olduğu filmlerin

“seyirci

kendi

üstlenip

sisteminin hâkim olmasına da neden

(Erkılıç,

olmuştur. Büyülü bir dünyada yaşayan

bölgesinde

işletmeciliğini

dağıtımını

yapmaktadır

istiyor”

sözü

baskısı”,

ile

özetlenebilen

sinemada

yıldız

2003:70).

artistler, zengin, güzel, karizmatiktirler.

Bölge işletmecileri kendi bölgelerinde her

Kalıp kişilerdir ve film içinde değişim ve

dönem ne tür filmlerin beğenildiğine dair

gelişim göstermezler. Sosyal gerçekçi film

yapımcıya

konularının artmasıyla yıldızlar ve öyküler

bilgi

vererek

bir

sonraki

dönemin çekilecek filmlerinin sayısını ve

bu

niteliğini, aynı zamanda oyuncu, tür, konu

konumlanmıştır. Yan karakterler filmin

gibi temel öğeleri belirleyebilmektedir.

temasını

desteklemeye

yardımcıdır.

Yapımcıya birinci elden seyirci tepki ve

Yeşilçam

Sineması’nda

çoğu

beklentilerini

oyunculara başkalarının sesleriyle dublaj

aktararak

avans

veren

48
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yapılması ve aynı seslendirme sanatçısının

ise melodram türü iyilikle kötülük gibi

birden çok yıldız oyuncuyu seslendirmesi

kolay anlaşılır iki zıt kutba dayandırdığı

gerçeklik

etkisini

dramatik yapısıyla en revaçta olanıdır

Dublaj

aynı

zedeleyebilmektedir.
zamanda

standartlaşmaya

katkıda

anlatıda

bulunmaktadır

(Kırel, 2005: 119-292).
2. BAĞIMSIZ SİNEMA KAVRAMI

(Kırel, 2005: 64-260).

Bağımsızlık, en genel tanımıyla, hakim

Dramatik anlatım filmin başından beri

olan üretim biçimine, ana üretim ağlarına

seyirciyi edilgin tutarken filmin sonucu

az çok bir kendinde bilinçle karşı durmak

üzerine yoğunlaşan seyirci, gerilimin en

veya onların dışında kalmaya çalışarak

üst düzeye ulaştığı doruk noktasında

üretmek ve faaliyetlerini bu ilişkiler ağının

olaylar

dışında

çözüme

ulaşırken

katharsis’e

gerçekleştirmek

anlamına

bu

gelmektedir (Süalp, 2003: 20). Burçak

doğrultuda sistemin gerektirdiği ısmarlama

Evren (2003: 15) bağımsız sinemacıyı;

senaryoları yazarken politik, ekonomik

‘kendisinden talep edilmeden, kendisinin

sansür

tüm riskleri göze alarak film yapmaya talip

ulaşmaktadır.

dışında

Senaryo

oto

yazarları

sansürle

karşı

karşıyadır. Filmlerde cinsellik ve aşkın

olduğu

yaşanma biçimleri muhafazakâr kodlarla

belirtmektedir.

ilerlerken

“Genellikle gerekli parasal kaynağı işleyim

modernlik

ve

doğu-batı

değerlerini temsil eden kentli ve köylü,
zengin-fakir
çarpmaktadır.

gibi

ikilikler

“Öykü

göze

sineması”

bir

içinden

sinema

eylemcisi’

Bağımsız

bulamamış

olarak

film

yapımcının

ise;

ve

yönetmenin kendi kaynaklarından, işleyim
dışı

kaynaklardan

sağladığı

parayla

diyebileceğimiz bu sinemada aile, aşk,

çevrilen film” şeklinde ifade edilmektedir

kavuşma-kavuşamama tekrar eden motifler

(Özön,2000:83).

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeşilçam

Büyük

Sineması aynı zamanda diyalog ağırlıklı

yaratıcılarının ve onu destekleyenlerin

bir tür sinemasıdır; aile melodramları,

ısrarlı çabalarıyla gerçekleşen ve maddi

aksiyon/avantür ve komedi gibi türlerden

olarak ‘düşük bütçeli’ olmaya işaret eden
49

stüdyoların

dışında

yapılan,
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filmleri

sahiplenen

tanımlanabilen

bir

akım

bağımsız

olarak

paket halinde salonlara dayatmasını da

filmler

beraberinde getirmiştir. Türk sineması bu
ancak

iddialı

filmlerle

(Bozdemir, 2003:24), herhangi bir ekole ve

paketlere

yapımcıya bağlı kalmaksızın, anlatmak

girebilmiştir.

istediğini özgürce veya hiçbir müdahale

yönetmenin kaynağı kendi cebinden ve TV

olmadan anlatabilen, popüler kültürden ve

kanalları, Kültür Bakanlığı, Euroimages1,

klasik anlatım biçimlerinden farklı kendine

özel

özgü bir tarz geliştiren yönetmenlerin

festivaller, ödüller, yarışmalar, yurtdışı

ürettiği filmler (Boydak, 2006:6) olarak da

televizyon kanallarına

sponsorluklar,

dönem

bağımsız
satış3

filmleri;

fonlar2,

vb. den

doğrultuda

topladığı, daha çok sanat filmleri için

bağımsız sinema; “büyük stüdyolardan

kullanılan “çoklu finans sistemi” ve TV

bağımsız

genellikle

için program çeken veya reklamcılıkla

çabalarıyla

uğraşan şirketlerin (Filma Cass, Plato, IFR,

gerçekleştirilen ve 'stüdyo filmleri’yle

ANS, Sinegraf, BKM ve Avşar yapım gibi)

nitelendirilebilmektedir.
olarak

yaratıcılarının

Bu

Yeni

çekilen,
özverili

karşılaştırılamayacak kadar düşük bütçeye
sahip filmleri bünyesinde toplayan bir tür

1

Eurimages 1988 yılında kurulan, Avrupa
Konseyi üyesi ülkelerin kültür bakanlıkları
tarafından desteklenmekte olan ve Türkiye’nin
de 28.02.1990 tarihinde fona on sekizinci üye
ülke olarak katıldığı ve o tarihten bu güne dek
yüzün üzerinde filmde fondan finansal destek
almayı
başardığı
bir
kurumdur
(www.derviszaim.com).
2
Yurtdışında, özellikle Batı Avrupa ve
Amerika’da bulunan World Cinema Fund gibi
bağımsız fonlar, bağımsız sinemacıların
yapımın çekim öncesi, çekim, çekim sonrası,
dağıtım
gibi
değişik
aşamalarında
yararlandıkları
kaynaklar
arasındadır
(www.derviszaim.com).
3
Türk yapımcısının projesini Avrupa’nın ya da
dünyanın gelişmiş ülkelerindeki TV kanallarına
(Fransız, Alman, İtalyan, İsviçre, İspanyol,
Japon TV kanalları gibi) projenin çekimine fiili
olarak
başlamadan
önce
ön
satışla
gerçekleştirmesi ender de olsa mümkün
olabilmektedir (www.derviszaim.com).

ya da akım” olarak söylenilebilir (Özer,
2002).
3. TÜRK SİNEMASI’NDA BAĞIMSIZ
SİNEMACILAR

DÖNEMİ

VE

BAĞIMSIZLIK PRATİKLERİ
1987’de Yabancı Sermaye Kanunu’ndaki
değişiklikle büyük Hollywood şirketlerinin
Türk

pazarında

doğrudan

dağıtımda

bulunabilmesi, bu dağıtımcıların sinema
salonlarıyla anlaşmalar yaparak düşük
kaliteli ve blockbuster tipi filmleri bir
50
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ticari anlamda popüler filmler üretmek için

kendini medya yoluyla lanse eden ve

önemli bütçeler ayırarak film yapımına

yapım-

girmeleri şeklinde iki yöntemle finanse

eklemlenen “medya sineması” olarak da

edilmektedir. Her ikisinde de asıl işi film

ifade

yapımı

Türkiye’de var olan “bağımsız sinema”,

olan

olmaması
sebebiyet

bir

sermaye

sahibinin

düşük

kalmasına

üretimin

vermiştir. Ancak 1990’ların

yapım

sonrasında

edilebilmektedir.

geleneksel

Dolayısıyla

Türk

bahsettiğimiz

anlatı

medyaya

Sineması’nın
kalıplarından

ortasından itibaren popüler sinema önce

üretim

(1993) Amerikalı, sonra (1996) Eşkiya

biçiminden, ticari sinemadan ve 1990 yılı

filmi ile öncü atılımlar gerçekleştirmiştir

sonrası

(Erus, 2007b:124-128).

Sineması”ndan bağımsız ve ona muhalif

Çoklu

finans

sistemiyle

kastettiğimiz

ilişkilerinden,
ortaya

Amerikan

ve

çıkan

film

“medya

bir sinemadır (Çavuşoğlu, 2006: 69).

yönelimde ise 1994’ten itibaren geleneksel

1970’li yılların sonlarında ortaya çıkan

Yeşilçam’ın

Genç Türk sinemacıları da birçok yönden

usta-çırak

ilişkilerinden

yetişmeyen, klasik yapımcıya gereksinim

bağımsız

duymayan,

değerlendirilmektedir. Yeşilçam’ın içinde

tüm riskleri göze alarak

sinemacılardan

ayrı

açısından

yetişip, onun bilinen yapım gösterim

öncekilerden çok farklı ve ayrıksı olan

dağıtım ağı ve oyuncularını kullanarak

projeler gerçekleştiren Nuri Bilge Ceylan,

Yeşilçam’a

Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim, Semir

sinemacıların

Aslanyürek, Kazım Öz gibi bağımsız

Yeşilçam’ın

sinemacıların ortaya çıktığı görülmektedir

gelenekler

(Evren, 2003:16).

değiştirmiştir.

yöntem,

biçim

ve

içerik

Günümüz sinemasında halen bir endüstri
olarak sinemadan söz etmek güçtür ve
mevcut sinemamız ticari sinemanın ve
popüler kültürün genel kalıplarını içeren,

sinemacılarda

alternatif

oluşturan

yaptığı
düzeni,

sinemada,
işleyişi,

değişmeyip

kimi

yalnızca

Oysaki
Yeşilçam

bu

el

bağımsız
her

yönüyle

değişerek yeni bir düzen kurulmuştur.
Genç Türk sinemacıların bir diğer farkı da
ortak bir türde buluşup benzer konulara el
51
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atarak

yurtdışına

Bu

senaristi kimi zaman da oyuncusu,

filmlerinde

görüntü yönetmeni oldular. Yani

toplumsal konulara yönelik kırsal kesimin

kimseye bağımlı olmayarak özgür

sorunlarını

bir

sinemacıların

açılmalarıdır.

birçoğu
ve

ilk

emeğin

sömürülmesini

çalışma

gerçekçi bir şekilde işlerken ortak bir

beğenilerini

temayı

koydular.

yansıtma

yolunda

bağımsız

ortamında

kendi

yeteneklerini

ortaya

sinemacılardan ayrılırlar. Çünkü bağımsız

3- Bir önceki dönemin yerleşik hiç bir

sinemacılar aynı zaman biriminde ortaya

şeyini kullanmayıp tecimsel ödün

çıkmalarına karşılık ortak bir tema yerine

vermedikleri gibi oyuncu seçiminde

her biri farklı bir sinema anlayışı ve

de büyük bir riski göze alarak kendi

temasıyla

değer yargılarını kullandılar.

yönetmenliğe

başlamışlardır

(Evren, 2003: 17).
Evren

4- Majörlerle

(2003:

sinemacıların

17-18)

ortak

bağımsız

yönlerini

uzlaşıp,

kabul ettirerek

şöyle

kendilerini

mevcut sinema

dağıtım gösterim tekellerinin içine

özetlemektedir:

girdiler.

1- Bağımsız

sinemacılar

dışarıdaki

5- Kitlelerin

beğenilerinden

ziyade

sermayeyi ilk kez toplu ve yoğun bir

kendi beğenilerini kitlelere kabul

şekilde

ettirmenin

sinemamıza

kanalize

yollarını

aradılar

ve

etmişler, yapımcılığı ya kendileri

sonuç ne olursa olsun bildikleri,

üstlenmişler

inandıkları

ya

da

sponsorluk,

sinemayı

festival ödülü, ortak yapım gibi

vazgeçmediler.

farklı kanallardan para temin ederek

kitlelerden

bu işe soyunmuşlardır.

festivallerden,

filmlerin

risk

alarak

yapımcısı,

Sonucunda

da

bulamadıklarını
ödüllerden,

aydın

kesimden aldılar.

2- Ulusal sinemanın kriz ortamında
büyük

yapmaktan

yaptıkları

6- Gösterişli,

yönetmeni,

oynayan
52
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kitlelere
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minimalist, gösterişsiz, dar veya

değildir. Çünkü en başta bağımsızlığın

küçük bütçeli-kadrolu, oyuncularını

kendisi başlı başına muğlak bir kavramdır

Yeşilçam yerine onun dışındaki

ve kendini her şeyden soyutlamak ve

alanlardan

yalnızlık

(televizyon,

tiyatro,

da

sinema deneyimi olmayan yeni

etmemektedir.

yüzler vb.) oluşturdular.

bağımsız

7- Genellikle
temaları

bireysel
ele

durum-konu-

alarak

kişilerin

kendileri ve çevreleri ile olan
ödeşmelerini, iç dünyalarını veya
bunların yansımalarını anlattılar.
8- Sinemamızda

ilk

kez

sponsorluk

kavramı

onlarla
oluşurken

yapımcının yerini giderek sponsor
firmalar, kurumlar, kişiler almaya

Burada

sinema

önemli

ve

ifade
olan

yönetmenden

bahsedilebilmesi için bir çok açıdan belli
kurumlara ve kaynaklara bağlı olunmasına
rağmen kendini özgürce ifade edebilmek,
mutlak özgürlüğe olabildiğince yakın bir
duruş sergilemek yani bir nevi kendi
bildiğinden taviz vermemek anlaşılmalıdır.
Dolayısıyla bağımsızlığı belli pratikler
çerçevesinde incelemek çalışmamıza ışık
tutacaktır.
“Türk Sineması’nda Bağımsızlık Anlayışı

başladı.
9- Yapım öncesi, sırası ve sonrası
Batılı bir tarzla farklı pazarlama
yöntemleri

geliştirildi.

Örneğin

seyircinin

aşina

olduğu

televizyondan tanınan kişiler bu kez
özdeşleşme
yaratmayacak

bağımsızlığı

duygusunu
şekilde

karşımıza

çıktı.

ve

Temsilcileri”

isimli

doktora

çalışmasında Âlâ Sivas (2007: 33) bir
filmin ya da yönetmenin bağımsızlığının
“hangi üretim sürecinden, hangi anlatı
kalıplarından, hangi seyretme ilişkisinden
ve

hangi

bağımsızdır?”

duruştan,
soruları

ideolojiden
çerçevesinde

irdelenmesini önermektedir. Bu sorular
doğrultusunda

bağımsız

sinemanın

Bir filmin veya yönetmenin bağımsızlığını

içermesi gerektiği önerilen dört pratik:

keskin sınırlarla belirlemek elbette olası

Endüstriyel
53
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bağımsızlık,
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anlatımsal bağımsızlık, seyretme ilişkisi

seyirci ilişkisinde daha saklı, gizemli ve

açısından

yorum bilgisel mesaj ileten iki yönlü bir

bağımsızlık

bağımsızlık

pratiği

çıkmaktadır.

Biz

ve

ideolojik

olarak

karşımıza

çalışmamızda

bu

iletişim

sistemini

beraberinde

getirir

(Sivas, 2007:33-36).

pratiklere dördüncü bir bağımsızlık pratiği

Üçüncü kriterimiz olan seyretme ilişkisi

olarak teknolojik bağımsızlığı ekleyeceğiz.

açısından bağımsızlık bir nevi yönetmenin

Bu kavramlar kısaca şöyle ifade edilebilir:

ve

Endüstriyel

bağımsızlık,

özgürlüğüdür: Yönetmenin öncelikli hedefi

hâkim olan üretim biçimine, ana üretim

kendi bakışını, kendine yönelik olanı yine

ağlarına az çok bir kendinde bilinçle karşı

kendi üslubuyla özgürce sunması ve

durmak veya onların dışında kalmaya

seyircinin de edilgin olup özdeşleşme

çalışarak üretmek, yani faaliyetlerini bu

kurmak yerine, aktif katılımcı olarak

ilişkiler ağının dışında gerçekleştirmek

filmdeki kodları çözümleyebilme ve filme

anlamındadır (Süalp, 2003:20). Ancak

çok farklı okumalar yapabilme özgürlüğü

günümüz bağımsızlık kavramı açısından

(Süalp,2003:20). Bir diğer kriterimiz olan

düşünüldüğünde,

ideolojik bağımsızlık, savunduğu ideoloji,

(ekonomik)

bağımsız

bir

film,

seyircinin

grup

ya

karşılıklı

da

demokratik

inanca

yönelik

herhangi bir büyük stüdyodan bağlantısız

etnik

bir şekilde üretilse de bazen dağıtımı

(Evren,2003:18) veya hâkim ideolojinin,

büyük şirketler tarafından ya da büyük bir

inancın veya iktidar ilişkilerinin dışında

stüdyonun özel

tarafından

sinema yapma olarak nitelendirilebilir. Son

pratiğimiz

kriterimiz

bir birimi

üstlenilebilmektedir.
anlatımsal

bağımsızlık,

kalıplarından
cevaben,

İkinci

geleneksel/klasik

bağımsızlık

ise

anlatı

gelişen iletişim ve dağıtım ağlarının farklı

sorusuna

yollardan daha geniş bir kitleye ulaşma

“Hangi

bağımsız?”

teknolojik

anlatı

kalıplarından farklı olarak muhalif bir
anlatımsal süreci ifade eder ve çağdaş

özgürlüğünü getirmesidir.
4. BAĞIMSIZ SİNEMA ANLAYIŞI VE
DERVİŞ ZAİM

anlatı formlarına yakın bir duruşla film54
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Asıl ismi Derviş Zaimağaoğlu olan Derviş

2006 Cenneti Beklerken

Zaim, 1964 yılında Kıbrıs’ın Limasol

2004 Paralel Yolculuklar (belgesel)

şehrinde

2003 Çamur

doğmuştur.

Magosa’da,
yılında

Lise

üniversite

Boğaziçi

öğrenimini

eğitimini

Üniversitesi

2001 Filler ve Çimen

1988
İşletme

1996 Tabutta Rövaşata olarak bir belgesel,

Bölümü’nde tamamlamıştır. 1994 yılında

yedi uzun metrajlı filmden oluşmaktadır.

İngiltere’de University of Warwick’de

Bağımsız

Kültürel Çalışmalar dalında master yapan

damgasını vurmuş, çağdaşlarından tarihsel,

Zaim, Kamerayı As adlı deneysel video

geleneksel ve güncel gerçekleri zengin bir

filmini

çalışmalarına

anlatım diliyle sorgulamaya açmasıyla

başlamıştır. Televizyonlarda TV program

ayrılan, literatürümüze bağımsız sinemayla

yönetmenliği ve metin yazarlığı deneyimi

ilgili

olan Zaim’in 1995 yılında yayınlanan

sinema

“Ares Harikalar Diyarında” isimli romanı

bağımsızlığın

ile

ödülünü

yönetmen Derviş Zaim’in bağımsızlık

Tabutta

anlayışıyla

çekerek

Yunus

kazanmıştır.

Nadi
İlk

ilk

Edebiyat
filmi

olan

Sinemacılar

görüşünü
terimini

Dönemi’ne

açıklarken

alüvyonik

olmayacağını
ilgili

mutlak

kazandıran,

keyifli

vurgulayan
bir

sohbet

Rövaşata’dan itibaren gerek yurtiçinde

gerçekleştirdik (12 Mayıs 2014):

gerek yurtdışında birçok ödül kazanan ve

Yeşilçam geleneği veya klasik anlatı

prestijli birçok ulusal ve uluslararası

sineması

festivallerden başarıyla dönen Zaim aynı

sinema üslubunuzla, tarzınızla, bağımsızlık

zamanda, çeşitli üniversitelerde sinema

anlayışınızla kendinizi Türk sinemasında

konusunda dersler vermektedir.

nasıl konumlandırıyorsunuz?

Filmografisi :

Türk Sineması’nda dillere destan bir

2013 Devir

bağımsızlık

2011 Gölgeler ve Suretler

üzerine

2009 Nokta

kavramdır. Çünkü bağımsız olduğunu iddia
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eden ya da ilk filmleriyle gönüllü olarak

olageldi.

daha bağımsız iş yaptığını söyleyen gruplar

kavramının içinde bulunduğu kontekse iyi

bir

bakmak

süre

sonra

Yeşilçam’ın

eski

Dolayısıyla
gerekiyor.

Aynı

kaynaklardan yararlanarak iş yapmaya

bakarak inceleyip analiz etmek daha

devam ettiler. Bunların arasında Kültür

sağlıklı olur diye düşünüyorum.

Bakanlığı, Euroimages gibi kaynakları

Türkiye’de gerek ticari anlamda gerek

saymak mümkün. Dolayısıyla bağımsızlık

marjinal anlamda sinemadan söz etmek

kavramı Türkiye özelinde problemli bir

mümkün. Bu yapılanmayı genel olarak

kavramdır. Bunun yerine kendi konumuma

nasıl görüyorsunuz?

değerlendirme

yapmam

gerekirse melez bir tavrın daha doğru
olacağını düşünüyorum.

farklı

patikalardan

gitme durumu ve

bunların arasında farklılıklar olduğu açık.
Mesela

olmadığı bir sinemacılık anlayışında genel

dönüştürebilme

anlamda

amortismanıyla

bir

bağlamlara

Yordamlar ve yapılarla ilgili elbette bir

Şu anda Türkiye’de bağımsız yapımcıların
nasıl

farklı

bizim

ülkemizde

bir

çok

şeyi

mensuplarının film yaparken kullandıkları

ilişkin

de

bağımsızlık

sinemadan

söz

BKM’nin

kendi

kendini

potansiyeli,
tekrar

film

kendi
yapabilme

edebiliriz?

kapasitesi var. BKM ara ara kültür

Bütün dünyada da böyle bir kavramın ne

bakanlığından

kertede doğru olduğunu gündeme getirip

televizyonlardan ortaklıklar yapabiliyor.

tartışmak gerekir. Bu bir kavram olarak

Euroimages’a gidiyor mu onu bilmiyorum.

doğru olabilir hatta istenen bir şey olabilir.

Ama böyle bir yapısı var. Bunun dışında

Dillerde pelesenk olmuştur. Amerikan

dağıtımcılardan avans almak biçiminde

bağımsızları kabaca söylemek gerekirse bir

ortaklıklara gidebiliyorlar. Bu tip finans

süre

yapılarının

kaynaklarına sahip olma daha sanatsal

pazarı daha iyi kontrol edebilmek için

filmler yapan insanların durumu göz önüne

küçük ortaklıklara girişmesi sonucunda

alındığında

ortaya çıkmış oluşumlara verilen bir ad

çıkmıyor. Elbette dağıtımcıdan avans alma

sonra

Hollywood’un
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durumu kimi zaman için söz konusu

görürsünüz. Türk Sineması’nın özeline

olabilir ama bu durum çok muteber,

baktığınızda birçok farklı yönlere giden

alışıldık bir şey değildir. Daha çok Kültür

vektörler olduğunu görmek mümkün. Bu

Bakanlığı’ndan

destekle,

manada yarı şaka yarı ciddi dağlara taşlara

alınan

kim kime dum duma tabirini kullandım. Bu

devlet

teşbih elbette hatalı olabilir, ağır olabilir

televizyonu TRT’den alınan destekle yola

ama herkesin ben yaparım, ben yaptım

çıkılıyor. Tek tük senaryo geliştirme ya da

olduğu, böyle de olur tabiriyle yaptığı bir

proje

dâhil

çok kulvarların, vektörlerin söz konusu

edilebilir. Onların havuzu bu şekilde

olduğu bir sinema söz konusu. Bunun üç

oluşuyor ama Türk ticari sineması daha

aşağı beş yukarı yürüyebileceği temel

çok dediğim gibi sponsorlar, amortisman

kulvarların ne olduğuna dair bir gözlemi

parası, dağıtımcıdan alınan avans ya da

gerçekleştirebilmek

ortaklık biçiminde ortaya çıkıyor.

beklememiz gerekiyor. Yani toz duman

yurtdışından
destekle,

alınan
‘euroimages’dan

son

zamanlarda

geliştirme

Türkiye’de

paraları

seyirciyle

buna

ilişki,

anlatım,

finansman, ideoloji ve teknoloji açısından
gelenekselden belli ölçüde ayrılan veya
sizin de tabir ettiğiniz alüvyonik sinema
günümüz Türk Sineması içinde nasıl bir

Türk Sineması var ama kim kime dum
duma tarzı olduğunu düşünüyorum. Yani
belli bir yöne yürüyen bir hareket yok. Bir
vektör

oluşturmuyor

Türk

Vektör

oluşturmakla

da

Sineması.
kastım

şu:

Yürüyüşün bir yönü vardır, şiddeti vardır.
bir

tarafa

biraz

daha

biraz daha yatışsın. Üç beş gidilebilecek
patika, kulvar ortaya çıksın. Bu patika ve
kulvarlar da sonradan bizim kimliğimizi,
omurgamızı

oluştursunlar

demeye

çalışıyorum. Bu bir umut. Böyle bir umut
olabilmesi için de çok sayıda vektörün

gelişim kaydediyor?

Dolayısıyla

için

doğru

aktığını

birbiriyle
karşıya

kesişmesi
gelmesi

çarpışması,

gerekiyordur.

karşı
Şu an

itibariyle yaşanan şey bu. Çok sayıda
melezlik var. Çok sayıda kafası karışıklık
var. Çok sayıda sokağa atılan, israf edilen
kaynak var. Her şeyi ile pek az sayıda
yerini bulan proje var. Bu dağ, toz dumanı
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yatışırsa bir gün ortaya Türk Sineması için

da finansmanı bulup yollarına devam

muteber

ediyorlar.

gitmesinin

iyi

olabileceği

otobanlar, patikalar çıkar. Bunlarda da

Daha önce özel kanallarda marjinal

insanlar giderler. Ticari sinemanın gideceği

yapımların gösterim imkânı bulamadığını

otoban

ve TRT’de de bu yapımlara sınırlı bir bütçe

budur.

gidebilecekleri

Sanatsal

işlerin

patikalar

bunlardır

ayrıldığını

söylemiştiniz.

Filmlerinizin

gibilerinden yordamlar ortaya çıkar. Şimdi

televizyonlarda gösterilmesinde ve Kültür

yok mudur? Vardır ama bunların yanı sıra

Bakanlığı

çok

zorluklarla

başka

patikalarda

denenmeye

desteği

almakta

karşılaşıyorsunuz?

ne

gibi

Mesela

çalışılıyor. Bu da kafa karışıklığını, toz

Kültür Bakanlığı desteğine karşı TRT

dumanı arttırıyor demeye çalışıyorum.

destekli sınırlı filminiz var. Ne gibi

Alüvyonik sinemanın tanımı içerisinde de

kriterleri karşılamanız isteniyor?

bu aynı yöne doğru akmaya çalışma ama

Özel televizyonlar daha sanatsal içerikli

çok farklı olma tanımı vardı. Bu kategori

işleri almakta günde güne daha az istekli

içerisindedir söylemeye çalıştığım şey, o

davranıyorlar. Ancak filmleriniz bir paket

makaleyi yazarken söylemeye çalıştığım

haline geldiği zaman Pay TV kanallarında

şey çok büyük bir değişiklik olmadan

yer bulabiliyor. Bunların da meblağları

aynen devam ediyor. Yani farklılıkları

göreli olarak düşük oluyor. Daha deli

içerisinde aynı yöne doğru akan birkaç

rakamların

yönetmen

var.

kıyaslandığı zaman daha düşük oluyor.

finansal

kaynaklar

Bunların

gidebildikleri

ticari

işlerle

Kültür

Dolayısıyla TRT muteber bir kaynak

alıyorlar.

olarak ortaya çıkabiliyor ama muteber bir

Euroimages’dan para alıyorlar. Uluslar

kaynak olmasına rağmen TRT’nin yayın

arası fonlar; Alman Sinema Fonu ya da

ilkelerini aşmak ve orada filmlerinizi

Fransız CNC fonu gibi kimi yerler onlara

yayınlamak çok kolay olmayabiliyor. Özel

destek veriyor. Bir de TRT’nin desteği

televizyonlarla kıyaslandığı zaman onların

olabiliyor. Bu paradigma içerisinde onlar

daha sıkı bir kriterler manzumesine sahip

Bakanlığı’ndan

belli.

verildiği

para
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olduğundan bahsetmek mümkün. Kültür

yetkinliklerinin nasıl olduğu ne kertede iyi

Bakanlığı

sinema

olduğundan nereye kadar bahsedebiliriz

temsilcilerle

ondan emin değilim. Kaldı ki kişisel

piyasadan

kuruluşlarından

ve

toplandığı

kararlar veriyor. Yılda iki sene toplanıp

çekememezlikler,

karar

kendi

orada gündeme geliyor ve her jüride

içerisindeki çekememezlikler, hırslar bu

olabilecek subjektifliğin çok daha subjektif

kararların ortaya çıkmasını da belirliyor.

bir başka noktaya gitmesine neden oluyor.

Bu anlamda defolar var o kararların

Buna rağmen Kültür Bakanlığı son on

içerisinde. Kültür Bakanlığı’nın büyük bir

senedir daha diri yardımlar yapmaya

bürokrasisi

başladı. Bu

veriyorlar.

var.

Piyasanın

Bunun

değiştirilmesi

kinler,

yardımların

kan

davaları

yavaş

yavaş

lazım. Biraz daha elastikiyet gösterilmesi

artmaya başlaması da sevindiricidir yiğidi

lazım.

ona

öldürüp hakkını vermek gerekirse. Eğer

başvurulurken projeyi gerçekleştirmek için

şartname daha da elastike yapılır da

gereken bütçe neyse o bütçenin yarısının

yapımcıyı yaşatacak üzere tekrar inşa

daha önceden başvuru esnasında bulunmuş

edilirse daha hayırlara vesile olabilir.

olmasını ve bunun belgelenmesini istiyor.

Yani bu kurumların filmin içeriğinde olsun,

Bu insanları naylon kağıt toplamaya itiyor.

biçiminde olsun belli yaptırımları söz

Mesela

Kültür

Bakanlığı

Halbuki Kültür Bakanlığı’nın ilk taşı
koyması gerekiyor. Bu ya da buna benzer
şartnameden kaynaklanan bir sürü durum
nedeniyle enteresan bir yapı ortaya çıktı.
Kararların

nasıl

alındığı,

kimlerin

o

kararlar üzerinde etki ettiği bağımsız
kişilerden

oluşan

tarafından

birer

suretiyle

ve

de

temsilci

oluşturulan

bir

dernekler
yollanmak
kuruldan

bahsediliyor ama o kurulda insanların

konusu mu?
Kağıt

üzerinde

yok.

İnsanoğluna

yakışmayacak genel ahlaka aykırılık gibi
meideler koydukları olabiliyor. Bunlar
belki elastiki ve muğlak şeyler olduğu için
ilerde problem çıkarabilme ihtimali olan
şeyler teşkil edebilirler. Tek tük de şeyler
çıkabiliyor bazen. Ama genellikle bu tek
tük problemler ortaya çıktığı zaman da
karşılıklı görüşme ve anlaşma yoluna
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giderek

onun

üstesinden

gelmeye

belli yaptırımlara maruz kalıyor musunuz?

çalışılıyor gibi bir durum oluşuyor.
Aynı soruyu sponsorluk, ortak yapım,
euroimages

katkısı

vb.

Peki ortak yapımlarda, sponsorluklarda

diğer

finans

Mesela son filminiz Devir’de bir sponsor
firmayla çalıştınız.

kaynakları açısından düşünürsek onların

Sarten’le olan ilişkimiz çok ailevi ilişki

belli yaptırımları söz konusu oluyor mu?

olarak

Oluyorsa görüşleri veya kriterlerinin ne

sponsorluk

gibi bağlayıcılıkları söz konusu oluyor?

olmaktan dolayı çok mutluyum. Önemli

Onlar daha Avrupa Birliği konvansiyonuna
bağlı oldukları için böyle keyfilikler kağıt
üzerinde daha az olabiliyor ama onlarda da
keyfilikler var. Ben şahsi deneyimimden
şöyle söyleyeyim. Borcunu ödediğim ve
dosyası

kapatılmış

projenin

borcunu

çıkardılar ve bana bir başka projeyle onlara

olan

devam

ediyor.

ilişkisi

burada

Onlarla

içerisine

otosansürdür.

bir

girmiş
Bildiğin

sponsorluk ilişkisinin sana belli şeyleri
söyleme/söylememe

konusunda

neleri

getirdiğini insanın bilince çıkarmasıdır.
Bilince çıkarabildiğim kadarıyla böyle bir
otosansür benim için şu ana kadar çok
rahatsız edici denebilecek şekilde yok.

başvururken şöyle dediler: Eski borçlarını

Festivallere katılmadan önce filmlerinizde

öde yoksa yeni proje için başvuramazsın.

belli değişikliklere gitmek durumunda

Bu bir anlamda şantaj. Yani biz Türkler

kalıyor musunuz?

kötü

Hayır.

niyetliyiz

ve

alaturkayız

oysa

Avrupalılar ne kadar, Strasbourg’dakiler ne
kadar, Noteburg’dakiler ne kadar insan

Bağımsız veya sizin kendi tabirinizle temiz
adına

hangi

finansman

haklarına saygılı gibi bir durum yok.

kalabilmek

Onlarda da işini bildiğin zaman kendini

kaynaklarını daha çok tercih ediyorsunuz

yontma durumu var.

ya da böyle bir seçim imkânınız olsa

Euroimages’dan söz ediyorsunuz…
Aynen öyle.

tercihiniz ne olurdu?
Para hırsızlıktır (…gülüyor). O parayla
film yapmamayı tercih etmek gerekir. Ya
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da öyle bir abiyle yatağa girersin ki ondan

gidebileceğiniz iki muteber kaynak bunlar.

sonra pişman olursun. Abiyle yatağa

Bunun dışında kişiye bağlı olarak gelişecek

girmemek lazım. Tahtaya vuruyorum.

olan sponsorluklar var. Bu sponsorlukların

Şimdiye kadar öyle bir deneyimim Allah’a

da ne zaman nerede neyi nasıl söyleyecek

şükür olmadı. Ortadaki finansal, sosyal,

dediğiniz zaman şarta göre politik havaya

ekonomik ve politik şartlar hızla değiştiği

göre değişecektir. Bugün size destekte

zaman bu sorunun yanıtını ancak mevcut

bulunurlar, ertesi gün şartlar değişir telefon

dinamiklik

ederler derler ki biz size öyle demiştik ama

ve

gösterdiği

tablonun

dinamikliği içerisinde verebilirsiniz. Şimdi

şu

çok büyük bir savaş çıkar. Ortalık allak

desteğimizi ne yazık ki geri çekiyoruz.

bullak olursa bu soruya vereceğiniz yanıt

Çünkü kapitalizmin havasında bu tip

daha farklı olacaktır. Şu an itibariyle her

kendini korumaya çalışma vardır. Ortak

şeyin

varsayarak

akıl diye bir şeyden ya da ortak ahlak diye

konuşursak vereceğiniz yanıt yine farklı

bir şeyden, büyük ahlak diye bir şeyden

olacaktır. Eğer bu şartlar devam ederse

onu söz konusu etmek kolaylıkla mümkün

Kültür Bakanlığı yine ortalıktaki bu benim

olmayabiliyor böyle durumlarda.

yapmaya çalıştığım tarzdan filmlere destek

Teknolojik

verebilecek en önemli aday olarak çıkıyor.

teknolojisindeki

Onun dışında TRT ikinci bir sıraya

finansmanı-dağıtım açısından sizi daha

aynı

kalacağını

yerleşiyor. TRT’nin açık ya da gizli
sansürünü aşmayı göze alırsanız projeniz
buna uygunsa gidebilirsiniz onlara. Kültür
Bakanlığı yine gizli ya da örtük bazı
sansüre başvurabilir, başvurabilme ihtimali
vardır. Bunun işaretleri var. Bunlarla
mücadele

etmeyi,

alabiliyorsanız

şu

karşılaşmayı
an

göze

itibariyle

anda

şartlar

açıdan

değişti

dolayısıyla

internet

gelişmeler

ve

video

filmlerinizin

çok olumlu mu olumsuz mu etkiliyor?
Dağıtım

ağının,

dağıtım

kanallarının

başında kimlerin olacağına bağlı olarak bu
soruya yanıt verebilirim. Şimdi çeşmenin
başında

kimlerin

durduğu

analizini

yapmamız gerekiyor. İnternet geldi işte
değişik mecralarda dijital çağ ve dijital
dağıtım geldi diye dijital çağ ve dijital
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da

bir paradoksal yapısı var. Peki bu durumda

özgürleştik çok daha farklı koşullarda

bu çapraz ateş arasında kalan insan, ya da

filmlerimizi dağıtabiliyoruz demek bir yere

öyle demeyeyim hem bir şeyler vaat

kadar doğru olabilir bir yerden sonra doğru

ediliyor hem de aynı zamanda bazı

olmayabilir. Çünkü o

dağıtım

tuzaklar da kuruluyor. Bu iki arada bir

ağlarını elinde tutan hegemonik yapıların

derede kalmış bir yaratıcının ne yapması

kim olduğunu analiz etmek gerekiyor. Aksi

gerekir. Bu iki arada bir derede kalmış bir

takdirde böyle bir iyi niyet, saf ve pembe

yaratıcının

dünya

doğru

kendisine oksijen çadırları yaratması ve o

önümüzdeki

oksijen çadırlarının çeperini genişletmeye

dönemlerde de bu sözüm ona özgürleştirici

çalışması gerekir. Bunun daha ötesinde bir

dijital

üzerinden

şey şu an için ütopyadır ya da başka bir

geçtiğini analiz ederek bu soruya yanıt

deyişle Foucault’un kullandığı anlamda

vermek lazım.

heterotopyalar yaratmaya devam etmek

dağıtım

olanaklarıyla

görüşü

götürebilir.

sizi

daha

dijital

tuzaklara

Dolayısıyla

platformların

Teknolojik

biz

kimin

bağımsızlık

düşünüldüğünde

internet

açısından
ve

sosyal

durumun

farkında

olarak

lazım. Küçük heterotopyalar, çok sayıda
küçük oksijen çadırları yapabildiği kadar...

ve

Post prodüksiyon ve dağıtım süreçleri

paylaşımının gerekli izinleri hususunda

olarak bakarsak daha bağımsız/marjinal

sorunlar yaşıyor musunuz?

kalabilmek adına ne gibi zorluklarla

ağlardan

filmlerinizin

tanıtımı

Sorun yaşasanız da bu çağda onları
aşabilmenin yolunu bulursunuz. Dijital
ağlar, bu çağ, bu çağdaki finansman,

karşılaşıyorsunuz? Seyirci çekmek için
belli yaptırımlara boyun eğmek zorunda
kalıyor musunuz?

dağıtım, gösterim ve üretim söz konusu

Dağıtım şirketleri sizi istemez. Dağıtım

edildiğinde söyleyeceğim yanıt şudur: Bu

şirketleri sizi istemeyince de iki üç tane

çağ bir taraftan insana özgürlük tanıyormuş

ters ayak sinemaya mahkûm olursunuz.

gibi gözükmesine rağmen bir taraftan da

Oraya girdiğiniz anda da seyirci sizi

başka büyük hapishaneler kuruyor. Böyle

izlemez. Bu piyasanın size verdiği cezadır.
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Dağıtım teknolojisinde yer bulmanın yolu

Klasik anlatı olduğu yönünde görüşler

da internetten verebilmektir. İnternette de

var…

dediğim gibi keşkülleri kimin tuttuğuna

Klasik anlatıyla hiçbir ilgisi yok. Klasik

bağlı olarak bu değişecektir.

anlatının kimi kodlarından yararlanmıştır

Anlatı açısından geleneksel anlatı dışında

ama değildir. Klasik anlatının içerisine sen

belli temalara değinip genelde oyuncu

minyatürü

merkezli olmayan metaforik anlamlarla

anlatının

yüklü bir yaklaşım sergiliyorsunuz. Zaman

şekilde

zaman bu yaklaşımınızdan taviz verdiğinizi

avlusunda

düşünüyor

kemerlerin

musunuz?

Mesela

Cenneti

koyabilir
içerisine
bu

misin?

Klasik

illüzyonu

kuracak

insanların

kervansarayın

İstanbul’un

görüntüsünü

arkasında

görecek

şekilde

Beklerken’de yapı itibariyle ana karakter

görüntüsünü koymazsın. İllüzyonu parçalar

etrafında şekillenen bir anlatım tarzı

bu,

var….

önemlilerinden birine saldırı demektir bu,

Onu bu anlamda problematik hale getiren
bir başka yanılsama da var aynı filmin
içerisinde.

Minyatürden

etkilenerek

yaptığım o filmi çok daha deneyselin
alanına sokabilirdim ama bunu yapmadım

klasik

anlatının

kabullerinin

en

yapmazsın. Kaldı ki benim karakterim
klasik

anlatıdaki

bir

kahraman

gibi

amaçları bağlamında kafası çok net onu da
gerçekleştirmek için yola çıkmış bilenmiş
bir adam değil, kafası karışık bir adam. Bu

yapmak istemedim. Çünkü seyircinin bir

da klasik anlatının kabullerine en başından

şekilde o filmle ilişki kurması gerektiğini

itibaren problematik olarak bir karakteri

düşündüm bu neden dolayısıyla yapmadım.
Yani iş bir video art’a dönüşmesin istedim.
Video art’a dönüşmesinin yolunu çok

yaratmak anlamına gelir. Klasik anlatıdan
yararlanıyor

ama

orada

delikler

oluşturuyor.

kolay yapabilirdim. Çok sade düz bir

Filmlerinizde

seyircim de olurdu ama filmi evirimde

kitlesini

onlarla ilgilendim. Yani daha sağımda

musunuz? Seyirci kitleniz sizce oturdu mu?

izlesinler.

Bir röportajınızda seyirci kitlesi oturunca
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ana akım ve bağımsız Türk sineması gibi

bunları izlerler er ya da geç. Onlardan

kavramların da oturacağını belirtmiştiniz.

bahsediyorsanız

Sizce bağımsız sinema diyebilmek için bu

seyirci

yeterli bir kriter mi? Yoksa ek olarak neler

dışındaki

olmalı?

bahsedersek onun tek başına tek bir

Yok hayır oturmuş değil çünkü seyirci de
değişiyor artık ama bunu kazanabilmek
için insanların mümkün olduğu kadar
gayret etmeye devam etmek lazım. Bu da
kişisel olarak yapılacak olan bir şey değil.
Sen bir film yapıyorsun. İki senede bir
piyasaya çıkıyor ama o iki sene boyunca
izleyici başka filmlerle buluşuyor. Başka
Türk yönetmenleriyle buluşuyor. Başka
Türk yönetmenlerinin tornasından geçiyor.
Onun kafası onlar tarafından bileyleniyor.
Senin tek filmine ilişkin olarak doğmuş

Yani seyirci kitlenizin oturmadığını mı
düşünüyorsunuz? Ben şu kadar seyircimi

Hiç kimsenin seyirci kitlesi tek başına tek
bir filmle tek bir yönetmenin yapabileceği
şekilde oturmaz. On bin, on beş bin, üç
mümkün.

bin
Bunlar

seyirciden
filmlerime

Kemikleşmiş

başka

yönetmenin

seyirciye

başka

bir

seyircinin
ulaşmaktan

filmografisinin

kalkamayacağı

altından

filmlerin

başka

yönetmenlerin de işin içerisine girdiği
zaman

ortaya

çıkarılması,

beslenmesi

büyütülmesi gereken bir kitle olduğunu
söylemeye

çalışıyorum

ve

iş

böyle

söylendikten sonra ancak “Türk Bağımsız
Sineması” için oturmuş standart bir seyirci
kitlesinden söz etmeyi haklı kılacak şekle
bürünebilir. Bu durumda geriye baktığımız
zaman böyle bir seyirci yok. Çünkü benim
de

içimde

bulunduğum

grubun

bazı

kaçtı.
Tabutta Rövaşata ve diğer filmleriniz
açısından

buldum. Bu şekilde gider gibi…

beş

kemikleşmiş

insanları bindikleri dalı kestiler, seyirci de

büyümüş gelişmiş bir seyirci yok.

bin,

var.

eğer

bahsetmek
giderler

anlamda

düşünüldüğünde,
farklı

finans

maddi

arayışlarına

girmeniz temiz kalmanızı etkiledi mi? Ya
da temiz kaldığınızı düşünüyor musunuz?
Evet. Bana hiçbir zaman bunu verdiler
bende karşılığında şunu görmezden geldim
diye bir şey içine girmedim. Otosansürü
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mümkün olduğu kadar az uyguladığımı

etkileyebileceklerini,

düşünüyorum. İstediğim her şeyi yaptım.

özgür

Yapmaya da devam etmek için elimden

tanıyabileceklerini

geleni

gerekiyor.

yapıyorum.

elverdiği

için

imkânlar

hesaba

katmamız

Daha çok izleyici kitlesi çekmek adına film

olduğu kadar kendi patikamı oluşturmaya

içeriğinde zaman zaman değişikliklere

ettiğimi

içerisinde

çağın

daha

mümkün

gayret

ölçüler

Dolayısıyla

kılabilmek

birbirlerini

söylemem

gerekiyor.

Mutlak özgürlük diye bir şey yoktur. Ona
inanmam tabi.

gidiyor musunuz?
Hayır. Ancak muhayyel de olsa bir
seyircimiz var. Muhayyel de olsa o seyirci

Alüvyonik sinemanın bağımsızlığı getirecek

gelsin sizi görsün anlasın diye yapıyoruz.

bir kolu olduğunu düşünüyor musunuz?

En azından muhayyel seyircinin kim

Hem evet hem hayır. Eğer insanlar

olduğunu

kendilerine ait küçük yapım atölyeleri,

gerektiğine dair arada sırada düşünürüm

olanaklar,

oluştururlarsa

ama bunu da netleştirmekten kaçınırım.

birbirlerine destek olabilirler ve bu destek

Dolayısıyla onun hasbihal edeceği bir

sadece

anlamında

adam olarak görmek her zaman istediğim

olmayabilir fikir anlamında da olabilir. Bir

bir şeydir. Sinema bir mastürbasyon sanatı

tane adam bir fikirle ortaya çıkar. O fikir o

değildir.

kadar büyük bir büyüye, elektriğe sahiptir

seyirciyle de buluşabilme ihtimalini göz

ki kendisi gibi düşünen başka insanları da

önüne alacak şekilde yol almanız gerekir.

altyapılar
yapım,

etkilemeye

üretim

başlar.

Onların

üretimleri

ne

olduğunu

Sizin

nasıl

kendinizi

olması

anlatırken

Filmlerinizde belli bir romandan veya

üzerine etki eder. Onların hayata bakışını

öyküden yola çıkma değil de özgün

belirler. Teknoloji konusunda farklı bir

çalışmalar var. Bu anlamda uyarlamanın

yaklaşım getirir. O teknoloji konusundaki

bağımsızlığı

farklı

musunuz? Mesela Erden Kıral’ın Avcı filmi

yaklaşım

yan

taraftaki

başka

adamları kendisinden bağımsız adamları

Raşhomon’a

etkiler. Dolayısıyla insanların birbirlerini
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eleştirilmişti. Bu tarz uyarlamaları Derviş
Zaim’de görmemiz mümkün olabilir mi?

Devir filmim öyle.
Sponsorunuz

var

ama

gerilla

usülü

Uyarlanacak kadar kötü bir edebiyat eseri

diyorsunuz…

bulduğum

Üç tane çobanın oynadığı bir film. Bir

zaman

uyarlayacağım

(…gülüyor).
Bunun

filmi

bağımsızlığı

zedeleyebileceğini

tencerede

pişirelim

kapağında

yiyelim mantığıyla çekseniz bile bugün

düşünüyor musunuz?

cebinize koymanız gereken para 500 bin

Uyarlamaya çok karşı değilim. Edebiyat

TL. Bana 500 bin TL verecek bir tane
adam verin ben size gerilla tarzı iş

uyarlamasıyla

bağımlılık

bağımsızlığın

hiçbir

yok.

Bir

insanın

esin

yapmaya devam edeyim. Bana o parayı

farklı

olabilir.

Bir

verdiler. Bende onlar sayesinde o filmi

ilgisi

kaynakları

çok

karakterden esinlenirsiniz. Bir temadan
esinlenirsiniz. Bir durumdan, bir felsefi
fikirden

esinlenirsiniz.

Bu

işin

kaynaklarının arasında bir edebiyat eseri
olabilir. Benim bugüne kadar olmadı. Bu

bitirdim. Hiçbir sponsor üç tane çobanın
hayatları

boyunca

askerlik

dışında

köylerinden çıkmamış üç tane çobanın
başrolünde olduğu filme para vermez. Bu
adamlar aristokratlık yaptılar.

da dediğim gibi beraber çalışabileceğim

O zaman iki tane gerilla usülü filminizin

aynı havayı teneffüs edebileceğim bir

olduğunu söyleyebilir miyiz?

edebiyat eserini bulmakta güçlük çektiğim

Filler ve Çimen de yarı gerilladır. Benim

için olmuş olabilir. Aramadığım için belki

filmografime baktığınız zaman bu tip

vardır da farkında değilimdir o yüzden

üretim bağlamında farklı kompartımanların

olmuş olabilir. Ama olacağı varsa bir gün

ne yönlere gittiğini ve bunların zaman

olur.

zaman

Tabutta Rövaşata tarzı gerilla usülü

görürsünüz. Görmeye de inşallah devam

filmlerde bundan sonra sizi görebilecek

edersiniz. Yedinci filmden sonra Devir’i

miyiz?

yapıyorum ne güzel. Tabutta Rövaşata da
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ortaklık

Öykünün kendisi, filmin tonu, yönetmenin

yapılarak bitirilmiş bir filmdir. İstisnai

amacı ve oyuncuyla kurduğum ilişki bunu

Filmler Reklamlar Ezel Akay’ın başında

belirliyor.

bulunduğu reklam şirketi, o sıralarda iş

Sinemada geçmişten günümüze dağıtım

bankası reklamlarını çekiyordu. Tabutta

anlayışı bağımsızlığı etkiledi mi? Bu

Rövaşata iş bankasının reklamlarını çeken

konudaki sorunlar perspektifinde nasıl bir

yapım

değerlendirme yapılabilir?

İstisnai

Filmler

Reklamlar’la

şirketiyle

ortaklık

kurulmasa

bitirilemezdi. Devir, Saten, Kuzey Kıbrıs
Türk

Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanlığı

desteği olmasa bitirilemezdi. Bağımsızlığı
bunun yerine ben tek başıma kelle koltukta
film çektim ama filmi çektikten sonra onu
bitirmek için kimlerle gerdeğe girdim ona
bakmak lazım.
Marjinal

yapımlarda

Bağımsızlık her zaman bir problemdi ama
eskiden bir kayrılma vardı. Bir süre sonra
Türk Sineması’nda dağıtım şirketlerini
yabancıların satın alma ihtimali belirdiği
zaman

Türk

yönetmenini,

Türk

yapımcısını, bağımsız Türk yapımcısını
daha alternatif birtakım dağıtmak adını

sıradan

oyuncu

verdiğiniz o eski güzel günlerin kayırma

kullanımına karşı siz profosyonel oyuncu

ilişkisi

kullanırken de oyuncu merkezli olmadan

arayacağımızı düşünüyorum. O zamanlar

bağımsız kalabiliyorsunuz. Bunu nasıl

da şikâyet ediyorduk ama en azından Türk

sağlıyorsunuz, ölçüsü nedir?

seyircisiyle

Oyuncuyu çekip konuşuyorum bakın bu

bağımsız Türk filmleri. İlerdeki senelerde

filmi yapacağım bu şartlarda yapacağım

bunun böyle gelişip gelişmeyeceğine dair

var mısın diyorum o da varım diyor ya da

olumsuz denebilecek düşüncelerim var

yokum diyor ondan sonra varım diyenle

çünkü dağıtımın tekelleşmesi rekabeti daha

yola devam ederek bunu sağlıyoruz.

da olumsuz biçime itiyor daha bağımsız

Bunu oyunculara verdiğiniz direktiflerle mi
sağlıyorsunuz?

üretilmiş

olmayacağı

için

buluşuyordu

Türk

filmleri

konuşmamız gerekirse.
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Siz kısıtlı imkânlar kullanarak sinemasıyla

o yüzden yaptım. Bunu da yapmaya

zirveye taşınmış ender yönetmenlerden biri

umarım devam ederim. Yani hem düzenli

olarak

kısıtlı

orduyla yapılmış filmler, hem de aynı

isteyen

zamanda da çok düşük bütçeli işler.

izlemelerini

Bunların beraber olduğu bir konfigürasyon,

sizi

imkânlarıyla
gençlere

örnek

alan

yönetmen

nasıl

bir

ve

olmak
yol

bir çerçeve çok doğrulu bir çerçeve olsa

önerirsiniz?
Ben direk televizyonla başladım. Kısa film

gerek diye düşünüyorum.

denemelerim vardır da böyle festivallere

5. DERVİŞ

girmiş ordan tanınmış bir adam değilim

BAĞIMSIZLIK AÇISINDAN ANALİZİ

ben. Öncelikle belli prensipleri insanın

Derviş Zaim’in filmlerini bu bölümde

olması lazım hayatta ben şunu yapmam

bahsettiğimiz

lazım ben şunu gerçekleştirmeye çalışmam

seyretme ilişkisi yönünden bağımsızlık,

lazım bu prensipler de yavaş yavaş insan

anlatım açısından bağımsızlık, ideolojik

yaptıkça pratikle ve bu pratiğin üzerine

bağımsızlık

düşünerek gelişen şeylerdir fakat insanın

pratikleri yönünden inceleyeceğiz. Burada

asla

mutlak bağımsızlıktan ziyade yönetmenin

sabit

değişmez

değiştirilmeyecek

kalıplar yerine o kalıpları dinamik olarak
düşünüp her defasında yeniden tanımlama
yeteneğini de geliştirmesi gerekir. Mesela
ben düzenli orduyla o mantıkla o bütçelerle
film yaptıktan sonra Devir filmini yani
düzenli orduyla yapım gerçekleştirmeye
alışmış bir adamın gerillaya tekrar geri
dönmesi her anlamda çok zordur. Bunu
gerçekleştirebilecek elastikiyeti sağlamak
benim hoşuma gidiyordu. Böyle bir şeyin
benim için iyi olabileceğini düşünüyordum

ZAİM

FİLMLERİNİN

ekonomik

ve

bağımsızlık,

teknolojik

bağımsızlık

filmlerinde kendi iç bakışını ve üslubunu,
yapmak

istediklerini

ne

derecede

gerçekleştirme özgürlüğüne yakın, ya da
hangi ölçüde ana akım sinemasının dışında
olduğunu

tespit

etmeye

çalışacağız.

Aşağıdaki tablo 1’de görüldüğü gibi Derviş
Zaim yedi uzun metrajlı filminde ortalama
37.960 bilet satışı yani seyirci ortalamasını
yakalamıştır. Zaim’in röportajda bahsettiği
gibi oldukça riskli olmasına rağmen Devir
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ile gerilla usulüne dönmesi, (12 Mayıs

5.1.Tabutta Rövaşata (1996)

2014) onun gişe hasılatından ziyade kendi

Yönetmen-Senaryo

gerçekleştirmek

istediklerine,

marjinal

Oyuncular: Ahmet Uğurlu, Tuncel Kurtiz,

sinemacılığına

verdiği

önemi

Ayşen Aydemir, Ali Fuat Onan, Şerif

: Derviş Zaim

Erol, Hasan Uzma, Ahmet Çadırcı, Nadi

göstermektedir.

Güler, Barış Celiloğlu
Tablo 1.
Derviş Zaim’in Filmlerinin Bilet Satışları ve Gişe Hasılat Rakamları

Yapımcı:

Kaynak: (Yavuz,2014)

Ezel Akay, Derviş Zaim
Yapım : IFR İstisnai Filmler ve Reklamlar
Limited Şti.
Aldığı Ödüller: 33. Antalya Altın Portakal
Film Festivali (1996): “En iyi Film”, “En
İyi Erkek Oyuncu” (Ahmet Uğurlu), “En
İyi Senaryo” (Derviş Zaim), “En İyi
Kurgu” (Mustafa Preşava); 9. Ankara
Uluslararası Film Festivali (1997): “Jüri

(Ahmet Uğurlu); FIPRESCI (Uluslararası
Sinema

Eleştirmenleri

Derneği)

Jürisi

Ödülü 8. Arıburnu Ödülleri: “En İyi İkinci
Film” “Yılmaz Güney Jüri Özel Ödülü”.
Filmin Konusu: Film, Rumelihisarı’nı
mesken tutmuş evsiz, işsiz, kimsesiz ve
otomobil hırsızı olan Mahsun’un hüzünlü
yaşam öyküsünü konu edinmektedir.

Özel Ödülü”, “En İyi Erkek Oyuncu”
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Mahsun gezindiği otomobilleri ısınmak ve

pratiğine

kendi dünyasından bir an için uzaklaşmak

imkânlarını

için kullandıktan bir süre sonra temizleyip

oyuncunun, ekibin para almadan görev

geri

aldığı bir filmdir. Çekimlerin ardından İFR

bırakır.

Mahsun,

Rumelihisarı’na

uygun,

yönetmenin

kullanarak

kendi

ve

hiçbir

da

(İstisnai Filmler ve Reklamlar Limited

arkadaş

Şirketi) ile ortaklık kuran Zaim, bu sayede

edinmiştir. Mahsun, bir gün aşık olduğu

post işlemlerini sonuçlandırmıştır. Filmin

eroin bağımlısı genç kıza uyuşturucu temin

bütçesinin 15.000 dolar olduğu, post

etmek için kendisine arka çıkan dostu

prodüksiyondan kısa bir süre sonra Antalya

Reis’in teknesini kullanırken kaza yapar ve

Film Festivali’ne katıldığı bilinmektedir

Reis tarafından dövülen Mahsun iyiden

(Kırel ve Duyal, 2010: 32-33). Beş

iyiye yalnız kalır. Bu kez oltasıyla bir balık

kopyayla gösterime girerek 5000 seyirci

bile tutamayan Mahsun, tavus kuşunu

toplayabilen,

kesip yemek isterken yakalanır. Film bu

tarafından dağıtılmayan ve pazarlaması

haberi TV’den alan arkadaşlarının şaşkın

başarılı bir şekilde yapılmayan film, daha

bakışlarıyla ve ardından sosis reklamının

sonra yurtdışı festivallerden ödüller almış

duyulmasıyla sona erer.

ve

hediye

edilen

yalnızlığını

tavus

unutmak

kuşlarını
için

Bağımsızlık Pratikleriyle İlişkisi
Tabutta Rövaşata’nın yapım öyküsüne
bakıldığında film, ekonomik bağımsızlık

ikinci

ana

olarak

dağıtılmıştır.

dağıtım

Filmpop

Yönetmenin

açısından

bağımsızlık

şirketleri

tarafından
seyretme
pratiğine

baktığımızda ilk filminde inandığı ve
aktarmak istediği bir projeyi tüm riskleri
göze

alarak

(Sivas,2007:162)
seyircisini

ortaya
ve

koyduğunu
üslubuyla

edilgenlikten

da

çıkardığını

söyleyebiliriz.
Filmin izleyici kitlesiyle buluşmasında
teknolojik bağımsızlık pratiğinin de kısıtlı
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imkânlar

getirildiği

dağıtım, gösterim koşullarının negatifliği

Filme söz konusu açıdan

ile değil sansür ve dönemin iktidarlarının

ölçüsünde

söylenebilir.

yerine

kendi

kültürle ilgili sorumlularının süzgecinden

açıklamalarından çekilen zorluklar şöyle

geçme gibi sorunlarla da uğraşılmıştır.

ifade edilmektedir:

Örneğin seksenlerin ortasına dek bazı

baktığımızda

Zaim’in

'Tabutta Rövaşata' gibi, içinde çok fazla dönüm
noktalarına yer vermeyen, çok fazla seyirciyi temel
alarak inşa edilmemiş bir senaryonun geniş bir
dağıtım ağına girmesi zordu, sürpriz sayılıyordu
böyle bir şeyin olması. Nitekim bu söylediklerim
üzerine film ancak dört sinemada gösterildi. Dört
sinemada ve yetersiz pazarlanmayla gösterildi.
Yetersiz pazarlanma eşgüdümünde gösterildiği için
yaygın sayıda seyirci bu filmimden haberdar dahi
olamadı. Girdiği sinemalar küçük sinemalardır, ters
ayak sinemalardır ve girdiği gibi de çıktı.
Dolayısıyla seyircinin farkında olmadığı bir film
olma kaderini paylaştı. Çok da fazla o anlamda
yüklenemiyorum ben filmin kendisine. O sıralarda
yirmi-otuz kopyayla çıkmış olsaydık sanırım bu
başarıyı kazanmış filmler kervanına katılacaktı
'Tabutta Rövaşata'. Yani dediğim gibi o,
pazarlanmayla ilgili, tanıtımla ilgili, kopya sayısıyla
ilgili olduğunu düşünüyorum 'Tabutta Rövaşata'nın
gişedeki seyirciyle buluşamamasını. Yoksa
televizyonda çok geç saatlerde gösterildi, reyting
sonuçlarına baktığım zaman gayet başarılı
olduğunu biliyorum (Çakmak,2001).

Ayrıca filmin sadece sinemada gösterimi-

filmlerin sansür gerekçelerinde, “Bu film
yalnızca yurt içinde gösterilebilir. Yurt
dışında gösterilemez” gibi bir ifade dikkate
değerdir. Yani Türk sinemasının tanıtımı
resmi ellerce, resmi politika ve anlayışla
yapılırken bunun dışındaki tüm tanıtımlara
çeşitli nedenlerle imkân verilmemiştir.
Ancak günümüzde sanat filmi kategorisine
giren “bağımsız” yapımlar festivallerde,
uluslararası sanat filmlerinin dağıtım, satış
ağı ile buluşup, belli koşullarda Avrupa ve
dünyada sinema salon dağıtımına az ya da
çok girebilmektedir ve devlet sistemli
olmasa da tedricen bu sürece destek

dağıtımı-pazarlanması yoluna gidilmemiş,

vermektedir (Akt.,www.derviszaim.com).

film

festivale

Anlatım açısından bakıldığında Mahsun’un

Türk

en temel iki ihtiyacını (yemek ve uyku)

Sineması’nın festivallere katılımı ve ödül

gidermek dışında büyük hedeflerin adamı

alması 1934 yılında Muhsin Ertuğrul’la

olmadığı görülmektedir. Ayrıca Zaim’in

başlasa da özellikle 1970 ve 1980’li

Mahsun’un sıra dışı (eroinman) bir kıza

yılların ülke sinemasının dışa açılması

aşkını ve üç imgeyi (araba, tavus kuşu ve

çabaları

İstanbul)

yurtiçi

katılarak

yurtdışı

ödülle

esnasında

birçok

dönmüştür.

yalnızca

üretim,
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merkezsizleştirmesi,

seyircinin

olağan

filmde seyirci Mahsun gibi bir anti-

algılarını

dönük

stratejisini

kahramanla, küçük ve gündelik olayların

göstermektedir. Böylece imgelerin alışıldık

akışının neden-sonuç bağlantısı olmadan

çağrışımları üzerinden seyirciyi yakalamak

peşpeşe geldiği, zamansal sıçramalarla

yerine boşluğa bırakan üslup, taktik olarak

ilerleyen karma bir anlatım diliyle karşı

vicdanı rahatlatıp köreltmek değil, onu

karşıyadır.

yaralamayı, deşmeyi tercih ederek seyirciyi

Hisarüstü’nde yaşayan biri olan ve araba

huzursuz eder. Örneğin Mahsun açlığına

hırsızlığı yapan ama sonra filmdeki gibi

rağmen tavuskuşunu yemese seyircinin

onları geri getiren biri olan Dursun’dan

sevgisini

esinlenerek bu öyküyü tasarladığından

kırmaya

elde

edecekti

Diğer

kendi

filmde klasik öykü kalıbının zincirleme

birlikte var olan ‘stilize’ ve ‘melez’

ilerleyen olaylar silsilesine inat sanki biten

anlatımın

günün

senaryoda

başka

tekrarı

ertesi

gün

“gerçekçi”

Zaim,

(Civan,2011:11,13,19 ve 22). Öte yandan

bir

deyimiyle

yandan

habercisi”
bir

olan
araya

anlatımla
parçalar
gelmiştir

başlayacakmış gibidir (Atam,2010:70) ve

(Kırel,2010:101-102)

klasik anlatının kahraman karakter, karşıt

İdeolojik açıdan yönetmen “Beni rahatsız

karakter, yükselen dramatik çizgisi, kapalı

eden bütün güç ilişkileri ve mücadeleleri,

anlatım, neden-sonuç ilişkisi, bağlı öykü,

sinema

mutlu son gibi tüm kalıplarını reddeder.

bulunabilir”

Kırel ve Duyal (2011:34-36, 40) da filmi

aslında tavrını ortaya koymaktadır. Bu film

anlattığı öykünün özelliği ve anlatılma

açısından

biçimiyle kendisinden önceki sinemasal

(2010:60) da ifade ettiği gibi yerleşik Türk

mirası reddetmeyen ve özgün taraflarıyla

ideolojik kültürel hegemonyasına karşı

öne çıkan bağımsız ve alternatif bir

hümanist Mahsun siyasi yetke ve onun

anlatıya sahip olduğunu belirtmektedir.

kurumlarını

Sembolizm,

kurumları vb) karşısına almakta ve bu

sürrealizm

ve

Yeni

Gerçekçilik akımına ait öğelere rastlanan

çabam

içinde

maya

olarak

(Deniz,2010:91)
incelediğimizde

(kolluk

diyerek
Atam’ın

kuvvetleri,

kurum ve kurallarını tefe koymaktadır.
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Ülkenciler),
Berkay),

“En

“En

İyi

İyi

Müzik”

Kurgu”

(Cahit

(Mustafa

Preşava); 12. Orhon Murat Arıburnu
Ödülleri (2001): “En İyi Film”, “En İyi
Yönetmen”, “En İyi Kadın Oyuncu”; 20.
Uluslararası İstanbul Film Festivali (2001):
5.2.Filler ve Çimen (2001)

“En İyi Kadın Oyuncu”, FIPRESCI “En İyi

Yönetmen-Senaryo : Derviş Zaim

Film Ödülü”; SİYAD seçiminde (2001):

Oyuncular: Bülent Kayabaş, Ali Sürmeli,

“En İyi Film”, “En İyi Yönetmen”, “En İyi

Sanem Çelik, Rıza Sönmez,

Uğur Polat,

Senaryo”, “En İyi Kadın Oyuncu”, Orhan

Bilginer, Taner Barlas, Taner

M. Arıburnu Ödülleri’nde: “En İyi Film”,

Birsel, Arif Akkaya, Erdinç Olgaçlı, Berke

“En İyi Yönetmen”, “En İyi Kadın

Üzrek, Mustafa Turan.

Oyuncu”.

Yapım: Pan Film, Tem Studios, Orion

Filmin Konusu: Uluslar arası bir maraton

Işık, Marathon Filmcilik (Derviş Zaim),

koşucusu olan Havva'nın en büyük isteği

Van Nakliyat Ortak Yapımı

Avrasya

Haluk

Yapımcı: Derviş Zaim, Bahadır Atay, Ali

Maratonu'nu

kazanmak

ve

askerlik görevini yaptığı sırada sakat
kalmış kardeşi İldem’i tedavi ettirmektir.

Akdeniz
Aldığı Ödüller: Avşa Film Festivali
(2001): “En İyi Film”, “En İyi Kadın
Oyuncu”, 37. Antalya Altın Portakal Film
Festivali (2000): “En İyi Üçüncü Film”,
“En İyi Yönetmen” (Derviş Zaim), “En İyi
Erkek Oyuncu” (Ali Sürmeli), “En İyi
Kadın Oyuncu” (Sanem Çelik), “En İyi
Sanat

Yönetmeni”

(Mustafa

Ziya

Havva

bu

amaçla

bir

yandan

silgi

fabrikasında çalışırken bir yandan da bakan
Aziz Bebek’le görüşmek istemektedir. Bir
otelden yemek yardımı desteği alan Havva,
mafyadan kaçan aynı otelin sahibinin
oğluna yardımcı olmak isterken birden
kendini olayların içinde bulur.
Bağımsızlık Pratikleriyle İlişkisi
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Ekonomik

bağımsızlık

açısından

Zaim,

anlamında

teknoloji-dağıtım

düşünüldüğünde Zaim, rahat olabilmek

bakıldığında ilk kez yerli ve yabancı

için yapımcıdan uzak durmayı tercih

filmlerin dağıtımcılığını yapan köklü bir

ettiğinden ve diğer kurumlarla girilebilecek

firma olan Özen Film’le çalışmaya başlar

ilişkiler

iyimser

ve film tablo 1’de de görüldüğü gibi 26

düşünmediğinden (Çelik,2008:298) Filler

hafta gösterimde kalır (Yavuz,2014). Zaim,

ve

Tabutta

konusunda

Çimen’i

yarı

da
gerilla

usülü

Rövaşata’dan

sonra

makas

Tabutta

değiştirdiğini söylerken düşük bütçeyi tek

Rövaşata’nın festivallerden elde ettiği

seçenek görmediğini de ortaya koymuştur.

maddi desteği Filler ve Çimen’e aktaran

Çok daha uzun süre film yapıp etkilerini

Zaim’e ortaklarının da katkıda bulunduğu

daha

bilinmektedir (Kırel ve Duyal, 2011:47)

yönetmen,

Film, yönetmenin verdiği bilgiye göre 500

algılamasına ilişkin çalışmalar yaptığını,

bin doların üzerinde harcama yapılarak

film alternatif de olsa, yerleşmiş bir

gerçekleştirilmiştir

(Aktaran:

ve

pazarlama mantığının içinde sunulmasının

Duyal

Filmin

kısıtlı

gerektiğini ve bu konuda profesyonellerle

belirten

çalışmayı tercih ettiğini ifade etmiştir

gerçekleştirmiştir.

,2011:47).

imkânlarla
Zaim

bu

getirmektedir
“Hikayenin

Nitekim

Kırel
yine

gerçekleştirildiğini
konuya

şöyle

(Çelik,
gerektirdiklerinin

açıklık
2008.298):
altından

kalkabilmek için finansman gerekiyordu.
Bu bakış açısıyla bu filme finansman
sağlayacak kurum, kuruluş, sponsor yoktu,
olacağına da inanmıyordum. Bu nedenle
Tabutta Rövaşata’dan gelen deneyimimle
ortaklarımla beraber, düşündük tasarladık
ve projeye özgü yöntemler bulduk”.

uzun

süre
bu

sürdürmek
doğrultuda

isteyen
seyirci

(Çelik,2008:301).
Gerçek bir olaydan Susurluk Kazası’ndan
esinlenerek

yapılan

film,

bir

devlet

bakanıyla istihbarat birimi şefi arasındaki
güç savaşında acı çeken veya başarılı olan
en az on iki karakterden kurulu karmaşık
bir

hikâyeden

oluşmaktadır

(Aurand,2010:160). Dolayısıyla anlatım
açısından tek bir öykü veya amaca
yoğunlaşılmadığından, film bir resmi geçit
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kıvamında politik ve toplumsal olana ışık

çember çizerek ilerler (Kırel, 2010:108;

tutarak ilerlemiştir. Buysa yönetmenin içe

Kırel ve Duyal, 2011:47,50-51).

doğru seyircinin yoğunlaşmasına engel

Film

mevcut

ilişkilerine

iktidar-güç

olup, dışa, yüzeye doğru yayılma tercihinin

eleştirel bir gözle yaklaşması bakımından

kaçınılmaz sonucu olarak görülmektedir

ideolojik

(Aksoy,

örtüşmektedir. Yine Ebru sanatının toz ve

2010:

31,33).

Aynı

şekilde

bağımsızlık

karakterler de buna hizmet edecek şekilde

topraktan

konumlanmıştır.

yapılmaması

Örneğin

yönetmen

etkilenmemesi

pratiğiyle
için

gerektiği

dışarıda

söylenmesine

seyirciyle film arasında mesafeyi korumak

rağmen karlı havada Havva’nın ebru

için ölme/öldürme sahnelerini ayrıntılı

yapması, sisteme karşı kişilerin isyanını

biçimde çekip seyirciye göstermemektedir.

simgelemektedir (Ayvaz, 2011:92). Öte

Diğer yandan çok sayıda rengin bir araya

yandan

Atam

gelmesiyle oluşan Ebru sanatı, yapısı

siyasal

söyleminin

itibariyle filmin aktarmayı

amaçladığı

olmadığını, bir meşruluk ve demokrasi

karmaşaya uymaktadır (Ayvaz, 2011:92).

isteğinin bulunduğunu ancak kirli ilişkiler

Filmin dağınık parçalarından oluşan anlam

ve

öbeklerini birleştirici öğe olan Havva başta

demokrasinin toplum için gerçekleşmesine

olmak üzere duvarlar, silgiler vb. yeşil

pek

renk olması, Susurluk Kazası’nda öne

yoksulluğunun ve bilgisizliğinin “halk-

çıkan Yeşil Kod adlı gerçek kişinin bu
anlamda hatırlatılması, balık, ebru sanatı
gibi metaforlarla yüklü çağrışımlar, filmin
sembolizm, sürrealizm gibi akımlardan,
Avrupa

Sanat

Sineması,

Amerikan

(2010:89),

kurumlar

yönetmenin

bütünüyle

tarafından

inanmadığını,

toplumun

açık

kollanan
kendi

üstü” bir kirli ilişkiler yumağı yarattığını
iddia ettiğini belirtmektedir.
5.3.Çamur (2003)
Yönetmen-Senaryo: Derviş Zaim

Bağımsız Anlatısı’ndan izler taşıdığını

Oyuncular:

göstermektedir. Film düz bir çizgide değil,

Reynaud, Taner Birsel, Bülent Emin Yarar,

Mustafa

Uğurlu,

Yelda

Tomris İncer, Arslan Kacar, Ümit Çırak,
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Nadi Güler, Serhan Ernak, Erdinç Olgaçlı,

Filmin Konusu:

Muhammed Cangören,Yüksel Arıcı, Atilla

Ali,

Ulaş.

gizemli bir hastalığa yakalanmıştır ve

Yapımcı:Marco

Müller,

Derviş

Zaim

Pictures,

Marathon

Ortak Yapımcılar: Rai Cinema, Dschoint
Filmproduktion,

sırada

konuşamamaktadır. Hastalığına iyi gelir
birikintisinden medet umar. Bu sırada
kuyuda çamurun içinde bulduğu bereket

Filmcilik, Artimages Yapım

Ventschr

yaptığı

düşüncesiyle bir kuyunun dibindeki çamur

(Türkiye-İtalya ortak yapımı)
Yapım:Downtown

Kıbrıs’ta askerlik

TSI-İsviçre

tanrıçası

heykelini

ve

birkaç

değerli

heykeli suni döllenme uzmanı kardeşi
Ayşe’nin nişanlısı Halil’e verir.

Televizyonu, Fabrica Cinema, Panicos
Chrysanthou, Samir, Sadık Deveci.
Katkılar:Eurimages, Efes Pilsen, Comtech
Ticaret, Fondazione Monte Cinema Verità
Fonu, Efes Pilsen, Lucy Wood.
Aldığı Ödüller:

Halil’le Ali tellerin yerini dolayısıyla sınır
değiştirirler

ve

bundan

dolayı

Ali

tutuklanır, Halil de heykelleri aldıktan
sonra ortadan kaybolur. Bir süre sonra Ali

Ulusal Ödüller: Orhon

hapisten çıkar. Halil heykelleri sattığını

Arıburnu Ödülleri (2003); Jüri Özel Ödülü,

söyleyerek geri döner ancak mafyayla başı

Ankara Film Festivali (2003); En İyi

derttedir. Mafya çetesi Ali’nin evini basıp

Yardımcı Kadın Oyuncu, Sinema Yazarları

Halil ve Ali’yi öldürür. Ayşe de kardeşi

Derneği (2003); En İyi Kadın Oyuncu,

Ali’nin spermlerini ve daha önce yardım

Uluslararasi

Film

ettiği Oya adlı kadının ölen kızının

(Geleceğin

yumurtalarını kullanarak suni döllenme

Festivali

Ödüller:

(2003);

Venedik

Ccit

Sinemasi)- Enricho Fulchignoni (Unesco)
Ödülü.

yoluyla iki çocuk sahibi olur.
Bağımsızlık Pratikleriyle İlişkisi
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Çamur, Güney Kıbrıs’ta gösterilen ilk Türk
filmidir ve Yunanistan’da da gösterilir
(Kırel ve Duyal,2011:55).
ulusal

ve

uluslar

Bu şekilde

arası

platformlarda

gösterim imkânına kavuşan film büyük bir
Çamur filmi karma yapım tarzına sahip
yönetmenin

ekonomik

anlamda

bağımsızlık pratiği dışında yabancı bir
yapımcıyla

(İtalyan

Yapımcı

Marco

Müller) ortaklığa girdiği ve euroimages
desteği aldığı ilk filmidir. Yönetmen,
çalışmalarının finansal kaynaklarını şu
şekilde

değerlendirmektedir:

“Finansal

kaynaklarım arasında izole olanlar da var,
merkezde

olanlar

da.

Çalışmalarımın

bunların bir alaşımı olarak ortaya çıktığını
söyleyebilirim”.

Ayrıca

Çamur’da,

Downtown Pictures, Marathon Filmcilik,
Artimages

Yapım

dışında

İtalyan

televizyon kanalı Rai Cinema, İsviçre
televizyon Kanalı TSI, Filler ve Çimen’in
kazandığı

FIBRESCI

ödülünün

bir

karşılığı olarak Efes Pilsen’in sağladığı
otuz bin dolarlık katkı da mevcuttur (Sivas,
2007:161,163).

Özen Film tarafından

dağıtılan film, İtalya’da 14 sinemada
birden gösterime girerek bir ilke imza atan

gişe başarısı elde etmese de festivallerden
ödüllerle döner. Bu anlamda Özen Film
tarafından

dağıtılan

filmin

teknolojik

bağımsızlık pratiğiyle örtüşen hususu,
filmin geniş bir coğrafyada izlenebilme
imkânını elde etmesi ve televizyon desteği
almasıdır.
Simgelerle,

metafor

dizgeleriyle

ve

oranında

yüklü

anlam

seyircisinden

birikimi

gerçekleşmesini

“bilinçli

zihinsel

Çamur,

seyircisine

parçalanmış

süreç

beklediği
deneyimi”yle

filmin

anlamını

kasten

birleştirerek

yönetmenin belirlediği bütün’e ulaşma
hakkını

vermekte

bunu

yaparken

de

seyiricinin yorumu ve deneyimini devre
dışı

bırakmaktadır.

açısından

Seyretme

yine bağımsız

ilişkisi

olan filmde

seyirci, kendisi için hazırlanmış anlamı
çekip çıkarmak, görüntüleri birleştirmek ve
bir “yapboz”daki gibi her şeyi yerli yerine
koymak zorunda kalır. Aksi takdirde film,
77
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kendini seyircisine açmaz. Zaim, hastalık

sunulmadan çaresizlikleriyle karşımızda

metaforu üzerinden Kıbrıs sorununa eğilir

durup bizi izleyici olarak zor durumda

ve

bıraktıklarını söylemekte ve bu nedenle de

Ali’nin

Türklerin

konuşamaması,

uzun

süreli

Kıbrıslı

yalıtılmışlığını

karakterlere

hayran

kalamadığımıza,

sembolize eder (Pay,2010:41-55). Filmde

acıyamadığımıza değinmektedir.

diğer

ve

Film ideolojik anlamda yönetmenin kendi

kötülüğün kaynağı olarak realist, sürrealist

iç bakışının izlerini taşıdığından yine

ve sembolik bir işleve sahiptir. Tuz

bağımsız olarak nitelendirilebilir. Zaim

Gölü’yle birlikte zehri ve şifayı hem saklar

filmle ilgili (Kökçeoğlu,2003); “Sadece

hem açık eder (Er,2010:61).

politik işler yapan bir adam olarak

Film’in anlatımıyla ilgili Derviş Zaim

tanınmak istemem. Başka işler de yapmak

şunları söylemektedir (Öperli ve Yücel,

isterim. Zaten Çamur’u da bir yeniden

2003:33):

doğuş filmi olarak konumlandırıyorum

bir

metafor

Çamur,

iyilik

Konuyu dürüst bir biçimde anlatabilmek için farklı
anlatım tarzlarını bir arada kullanmam gerektiğini
farklı anlatım tarzlarının getireceği sinerjiye
ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Bu hem arka
planı daha yetkin bir biçimde çizmemi sağladı, hem
de filmdeki dramatik olaylar örüntüsünü, tonu,
karakterizasyonu, vs. daha sıkıştırılmış bir halde
izleyiciye vermemi sağladı

Çamur’un seyretme ilişkisi kadar anlatım
yönünden de bağımsız olduğu açıktır.
Süalp (2010:16-17), Çamur’un anlatımında
her aracın eşit ve bağımsız birer anlatı
katmanına

dönüştüğünü,

oyuncular,

oyunculuk,

ışık,
müzik

mekan,
gibi

unsurların bu çoklu ve çok katmanlı
öykülere farklı katlar açabilmek için var
olduklarını ve karakterlerin mazeretleriyle

ben” diyerek Çamur’un farklı bir kulvar
olduğuna değinir. Atam ise şu tespitte
bulunur (2010:91):
Eğer Çamur filmini seyrederseniz, büyük oranda
“bir hikayeye dayanmak, sözünü doğrudan
söylemek yerine” toplumsal ve siyasal tarihe, güç
ilişkilerine ancak belirli dolayımlarla, belirli
sembollerle yaklaştığını, durumun kendi içinde
taşıdığı çelişkileri farklı ifade ediş biçimlerinin
izinden ifade etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu
anlamda Çamur dolayımıyla Türkiye’de Kıbrıs
üzerine bir tartışma çıkmak yerine, tümden filmi
anlaşılmaz ve bilinemez olana indirgeyerek yok
saymak “tipik bir Türkiye eleştiri tarzı ve tipik bir
seyirci tepkisidir

5.4. Paralel Yolculuklar (2004)
Yönetmen:
Chrysanthou
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Hikâyesini Anlatanlar: Petros Souppours,
Costas

Souppours,

Nices

Tourourou,

Ourania Tourourou, Myrofora Georgiou,
Hüseyin

Akansoy,

Hüseyin

Nazım

Atlı,Süleyman

Arif

Altınbardak,

Arslantürk,
Güler,

Ekrem
Abdullah

Muhtaroğlu, Hasan Muhtaroğlu, Hüseyin
Serinyürek, Şirin Zaferyıldızı, Panayıota
Efthymiou, Marios Efthymiou, Marios
Efthymiou,

Saim

Aygın,

Mıchalis

Zaim,

Bağımsızlık Pratikleriyle İlişkisi
Derviş Zaim ve Panicos Chrysanthou’nun
Film

Yapım: Marathon Film, Artimages
Derviş

çeşitli acı deneyimleri ekranlara taşır.

birlikte yönettiği Artimages ve Marathon

Palaontas, Salih Bayraktar.

Yapımcılar:

ve Muratağa köylerini ziyaret eder ve

ortak

yapımı

olan

Paralel

Yolculuklar, Türkiye dışında gösterime
Panicos

girse de ülkemizde sinema salonlarında

Chrysanthou, Mehmet İncirli

gösterime

Katkılar:UNOPS,UNDP,USAID,Efes

televizyon kanalının dağıtım şirketi olan D

Pilsen

Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.

Aldığı Ödüller:Ulusal Ödül: “Kutlu Adalı
Basın Ödülü”.

tarafından
televizyon,

girmemiş

dağıtımı
Atatürk

ancak

özel

yapılmıştır.
Kültür

bir

DVD,

Merkezi,

Bodrum International Documentary Film
Belgesel Filmin Konusu:

Festival (2004), Istanbul International Film

Film Kıbrıs’lı Rumların ve Türklerin 1974

Festival (2004), 12th London Turkish Film

Kıbrıs sıcak savaşı yıllarında yaşadıkları

Festivali dışında sinema salonlarında Türk

acı deneyimlerini hem Türkler hem Rumlar

seyircisiyle buluşamayan film, bu anlamda

cephesinden ele almaktadır. Bu doğrultuda

Zaim’in teknolojik bağımsızlık pratiğiyle

her iki tarafın paralel hikâyelerine yer

birebir örtüşürken ekonomik bağımsızlık

veren Zaim ve Chrysanthou, Palaikythro

pratiğiyle

79
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Zaim’in bir çok filminin internet ağında

unutmayın şeklinde paralel yolculuklar

korsan gösterimlerine karşın bu belgesel

yaparak tezini ortaya koymaktadır. Burada

film sadece resmi DVD olarak raflarda

temel nokta, Kıbrıslıların bu tarih, anılar ve

yerini almaktadır.

savaş tarafından ayrılmasının aksine tüm

Zaim, gerçek yaşam öykülerinden yola
çıkan bu belgeselde sosyal ve politik
analizlere girmeksizin insanların kendi
ağızlarından

kişisel

tarihlerini

anlatmalarını öngörmüştür. Rumlara ve
Türklere aynı perspektiften yaklaşıldığı
modelde, Kıbrıslı bir Türk yönetmen
olarak Zaim, Kıbrıs Ovası’ndaki üç köyde
gerçekleşen kadın ve çocuk katliamını
filmin eksene alırken,
Kıbrıslı

Rum

Chrysanthou
Palykythio’da

paralel

yönetmen

da

Kıbrıslı

komşuları

olarak
Panicos

Rumların
tarafından

bunları

paylaşıyor

(Aurand,2010:162).
bağımsızlık
yaşanmış

birçok

köydeki yaşam ve ölüm, tehcir, sakatlanma
ve diğer kötülüklerin insan bedeninde ve
Kıbrıs

toprağında

açtığı

yaraları

yansıtırken

tarihle

açtığını görürüz. Farklı olan seyretme
ilişkisi

açısından

incelendiğinde

acı

yaşanmışlıkların anlatıldığı belgeselin bu
atmosferi gereği seyircinin zaman zaman
duygularına yenik düşme potansiyelinin
olmasıdır.

ideolojik

belgeselde,

öyküleri

koruduğunu,

uygun dengeli bir şekilde sorgulamaya

(Kırel ve Duyal, 2011:7).

anlattığı

pratiğini

günceli kendi iç bakışına ve ideolojisine

Film

sonrasıyla

doğrultuda

belgeselde yine Zaim’in kendi anlatımsal

öldürülmeleri olayının üzerinde durmuştur

Kıbrıslıların 1974’de yaşananları öncesi ve

Bu

olmalarıdır

ortak

yapım

olmasına

bağımsızlık

rağmen
açısından

yönetmenin çizgisinden ayrılmamaktadır.
Çünkü yönetmen katıldığı bir televizyon
programında Kıbrıs’ı ele aldığı sinema
örneklerinde taraf olduğu kesimle ilgili
soruya şöyle yanıt vermektedir (Akman,

incelenmektedir. Belgesel film öncelikle

2011):

röportajlar yoluyla savaşın iki tarafına da

Benim yapmaya çalıştığım şey bütün filmlerimde
çekilen bir acı varsa, bir tahakküm varsa, insanların
hayatı daha zengin, daha derin, daha mutlu

kimin hangi tarafın hikayesini anlattığını
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yaşamasını engelleyen bir acı varsa bunun dile
getirilmesini sağlamaya çalışmak bu Türk olabilir
Rum olabilir. Bana uygulanan tahakküm de benim
için eş derece önemlidir. Ruma uygulanan
tahakküm de eğer benim o adada yaşamamı
etkileyecekse, birlikte ve beraber yaşamayı
etkileyecekse yine benim için bir sinemacı olarak
değerlidir ki çamur bunun örneğidir.

Paralel

Yolculuklar’la

ilgili

amacını;

“Onların hikâyelerini, milliyetçilerin; bu
insanları

propaganda

olanların

ellerinden

çekip

almak

diyerek

açıklayan

Zaim

istiyordum”

için

kullanmış

Taylan, Mustafa Uzunyılmaz
Yapım: Marathon Filmcilik Hermes Film,
Sarmaşık

Sanatlar,

Tivoli

Film

(Macaristan)
Yapımcılar: Derviş Zaim, Baran Seyhan,
Dénes Szekeres, Bülent Helvacı, Elif
Dağdeviren,

Sadık Deveci

Katkılar: Eurimages, Kültür Bakanlığı,
KKTC Cumhurbaşkanlığı

belgesel filmde anlatılanı ise şöyle açıklar

Aldığı Ödüller: Ulusal Ödüller: Antalya

(Yüksel,2010:32):

Film Festivali(2006); “En İyi Özel Efekt”,

Birlikte yaşayacağımızı biliyoruz, fakat yine de
geçmişte bunları birbirimize neden yaptık diye
sormak zorundayız. Eğer bazı şeyleri söylemden
bırakırsak, bunlar peşimizi bırakmayan kötü düşler
olarak kalır ve milliyetçiler tarafından sömürülür.
Bu insanlar çok acı çekti ve istedikleri tek şey,
bundan sonra huzur içinde yaşamak, filmimizde
bunu anlatmaya çalıştık

Siyad Ödülleri (2006); “En İyi Film

5.5.Cenneti Beklerken (2006)
Yönetmen-Senaryo: Derviş Zaim
Oyuncular: Serhat Tutumluer, Melisa
Sözen, Mesut Akusta, Nihat İleri, Mehmet

Müziği”, Ankara Film Festivali (2006);
“En İyi Sanat Yönetimi”, “En İyi Müzik”,
Adana Film Festivali; “Jüri Özel Ödülü”,
“En İyi Sanat Yönetimi”, “En İyi Müzik”,
“En İyi Kurgu”, Uluslararası Ödüller:
Kahire Film Festivali; “En İyi Sanatsal
Katkı Ödülü”.
Filmin Konusu

Ali Nuroğlu, Rıza Sönmez, Numan Acar,

17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda

Bülent İnal, Altan Erkekli, Ahmet Mümtaz

İstanbul’da nakkaş olarak görevini ifşa
eden

Eflatun,

ölen

eşi

ve

oğlunun

suretlerini unutmamak için Batılı tarzda
Frenk resmini çizer. Bir daha minyatür
yapmamaya karar veren Eflatun Efendi
81
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birden çırağı Gazel ile birlikte apar topar

ettiği efektlerden çok fazlası için 10 kişilik

Osmanlı vezirinin konağına götürülür.

ekip

Ondan çırağı Gazel’in hayatı karşılığında
isyancı şehzade Danyal’ın öldürülmeden
önce Frenk resmini çizmesi istenir. Vezirin
bir grup silahlı adamıyla yola koyulan
Eflatun yolda karşılarına çıkan köle kız
Leyla’ya aşık olur ve tehlikeli yolculuk
esnasında kendini taht mücadelelerinin
ortasında

bulur

ve

en

son

görevini

tamamlayan Eflatun, Gazel’i rehinlikten de

2

ayı

sistemlerle

Bağımsızlık Pratikleriyle İlişkisi

çalışmıştır.

profesyonel
Dekorundan

bugünün malzemesiyle yeniden üretildiği
filmin (Kırel ve Duyal,2011:65) bu pratik
açısından en büyük dezavantajı korsan
faaliyetlerdir.
Cenneti Beklerken’i anlatım açısından
bağımsızlık
klasik

pratiğiyle

anlatının

incelediğimizde

kimi

yönüyle

özelliklerini

içerik

yönünden

olmasa da yapı yönünden klasik anlatı
olduğunu söyleyen görüşler olduğu gibi

pratiğiyle

her iki yönden de farklı bir anlatım tarzı

örtüşmeyen Türk Macar ortak yapımı olan

olduğunu söyleyenler de bulunmaktadır.

filmde Marathon Filmcilik, Hermes Films,

Bu ikiliğe yönetmenin de belirttiği gibi

Sarmaşık Sanatlar ve Tivoli film desteğini

seyircinin

görürüz. Ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı

kurmasını istemesi (12 Mayıs 2014) neden

yanında, devlet desteği olarak da TC

olmuş olabilir. Nitekim yönetmen bir

Kültür

söyleşisinde

Ekonomik

bağımsızlık

süre

aksesuarına her şeyin o döneme göre

kullanması

kurtarır.

aşkın

Bakanlığı

ve

Euroimages’in

filmle

de

bir

“Bu

şekilde

filmin

ilişki

sinema

katkıları filmde görülmektedir. Teknolojik

salonlarında seyirciye yönelik olacağını

bağımsızlık-dağıtım açısından bakıldığında

dikkate

ana akım ürünlerinin de dağıtımını yapan

frenledim”

Özen Film, filmi toplamda 41 hafta

isteğinin bu filmde seyirci algılamasına

gösterimde tutmuş ve 59.281 seyirciye

yakın bir film yapmak olduğunu belirtir.

ulaşılmıştır (Yavuz,2014). Seyircinin fark

Bu noktada Kırel ve Duyal da seyirciye
82
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kendimi

dil

olarak

(Deniz, 2010:100) diyerek

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z11
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:92 K:116

film izleme zevki veren filmin içerik

Anadolu’ya

anlamında olmasa da “yapı” olarak klasik

öykülemenin giriş, gelişme, doruk nokta ve

anlatı özelliklerini benimsediğini ifade

son

etmektedir (Kırel ve Duyal, 2011:67-68):

çatışma üzerinden kurgulanması, zaman-

Klasik anlatının özelliklerinin benimsendiği filmde
bir macera plot’u çerçevesinde dramatik olay
örgüsü şekillenir. Klasik anlatıda olduğu gibi
filmde göreve çağrılan bir ana karakter vardır ve
karakter bu görevi layıkıyla sonlandırıp evine geri
dönebilmek amacındadır. Yan olaylar ve yan
karakterler de seyircinin ilgisini çekecek biçimde
filmin dokusuna sürükleyicilik katar. Kamera
kullanımı ve kurgu anlayışına dikkat edildiğinde ise
klasik anlatının gerekleri yerine getirilir ve
devamlılık kurgusu kullanılarak yine seyircinin
ilgisini dağıtmayacak şekilde öyküye hizmet eder.
Bu yanıyla Cenneti Beklerken’in anlatı stratejisinin
seyirciye film izleme zevki verecek biçimde
tasarlandığı anlaşılır

gönderilir.

bütünlüğü

içinde

Ayrıca

çatışma-çözüm-

çizgisel akış üzerinden yürümesi, klasik
anlatıların en sık kullandığı dış öyküsel
anlatıcının, tekli bakış açısıyla dramatik
yapıyı oluşturması da ona göre bunu
destekler

niteliktedir.

Ancak

filmde

seyretme ilişkisi açısından bağımsızlık
pratiğine yani içeriğine ilişkin klasik anlatı
özelliğinden

farklı

özdeşleşmeye

davet

olarak

seyirciyi

etmeyen

görsel

Geleneksel sanatları temel alan üçlemenin

düzenlemelerin de olduğunu ekler.

(Cenneti Beklerken-minyatür, Nokta-hat

Filmde kullanılan çerçeve ve minyatürler,

sanatı, Gölgeler ve Suretler-gölge oyunu)

anlatının

ilk filmi olan Cenneti Beklerken, Sözen

biçimindeki olay örgüsünü bozacak şekilde

(2008:139-141)’e

göre

filmin

anlatı

doğrusal

ve

zincirleme

yabancılaştırma etkisi yaratmaktadır. Ana

biçimlenişi tam anlamıyla kapalı bir metin

olay

özelliği göstermektedir. Bunu da şöyle

dilimlerinde

açıklar: Öykü zaman ve mekân açısından

herhangi bir sinemasal geçiş yöntemi

belirgin bir çerçeve içinde (zaman ve yer

kullanılmaksızın verilmesi ve minyatür

bilgisi

sanatındaki zaman kullanımının sinemaya

izleyiciye

sürekli

verilerek)

örgüsü

içerisinde

farklı

gerçekleşmiş

zaman
olayların

kurulmuştur. Diğer bir unsur öyküde yer

uygulanması

olan olay ve eylemlerin her biri diğerinin

anlatımının dışında kalan çağdaş anlatılara

nedeni olarak olay örgüsü kurulur. Örneğin

özgü zaman mekan kullanımına işaret

Eflatun

etmektedir. Ayrıca simgesel, sürrealist,

Batı

tipi

resim

yaptığından

83
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UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z11
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:92 K:116

felsefik, tasavvufa ait çeşitli çağrışımların

insanların

da yer aldığı filmde kullanılan erken

sinemasını yapmayan Zaim, bunun tersine

anlatım (mise en abyme) tekniği, bazı

film yapma pratiğini güç ve egemenliğin

sahnelerin

öncesine

yerleştirilen

inşa pratiklerini çözmeye yönelik bir

minyatürler

vasıtasıyla

sahnede

bakışın sürdürüldüğü bir düşünme zemini

olacakların bilgisini vermek üzere seçilmiş

biçiminde kullanmaya çalışmaktadır (Kırel

(Topçu,2010:170,185),

biçimsel

ve Duyal,2011:18). Cenneti Beklerken’de

sanatından

tartışmaya sunulan, sanatçının iktidar ile

yararlanmada, “oynak zaman ve mekan”

“bıçak sırtı” ilişkisi gündeme getirilirken

anlatım

(Deniz,

Doğu toplumlarında dinin etkisiyle temsil

genel

ve gerçek ilişkisinin nasıl algılandığı,

anlamda klasik yapıda değildir, hatta

iktidarın beklentisi ve isteklerinin sanatçıyı

çağdaş anlatılı filmlere de yaklaştığından

nasıl şekillendirdiği ve aslında genel

çok katmanlı bir anlatım yapısına sahiptir

çerçevede iktidar ve sanatçılar arasındaki

ve seyirciyi edilgin bir konumdan çıkarıp

ilişkinin

entelektüel

sunduğundan

hatırlatan ve bu yönüyle de yönetmenin

(Topçu,2010:186) anlatım ve seyretme

ideolojik bağımsızlığını yansıtan önemli

ilişkisi açısından da bağımsızdır

bir çalışmadır (Kırel,2010:116).

olarak

Osmanlı
tarzı

2010:100).

İktidarın

o
yine

minyatür
denenmiştir

Dolayısıyla

bir

her

irdelenmesi

film,

deneyim

türlüsünün
Zaim’in

tarafındadır.

Egemenlerin

sorgulanması

gerektiğini

inşasının
sinemasının

5.6.Nokta (2009)

vazgeçilmezleri arasındadır. Zamanı ve

Yönetmen-Senaryo: Derviş Zaim

mekânı ne olursa olsun insanın baş etmek

Yapımcı: Derviş Zaim, Baran Seyhan

zorunda kaldığı sınırlarda güç ve iktidarın

Yapım: Marathon Film, Sarmaşık Sanatlar

belirleyenleri

Katkılar:

(egemenler)

ile

onun

karşısındakiler çatışır ve bu kıyasıya

Kültür

çatışmada ve karşılaşmada Zaim zor

Turizm

koşullarda

Bakanlığı

mücadele

eden

sıradan

84
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Oyuncular: Mehmet Ali Nuroğlu , Serhat

çalışır. Ancak satmaya çalıştıkları Cengiz

Kılıç, Settar Tanrıöğen, Şener Kökkaya ,

ve

Mustafa Uzunyılmaz , Nadi Güler, Numan

olduklarından hiç tekin kişiler değildir.

Timur,

tarihi

eser

kaçakçıları

Acar , Beyazıt Gülercan, Begüm Birgören,
Hikmet Karagöz.

Selim satmaktan vazgeçtiği halde her

Aldığı Ödüller: Ulusal Ödüller: Antalya

ikisinin

Film Festivali; “Avni Tolunay Jüri Özel

kaçakçılar, çıkan hesaplaşmada Selim’le

Ödülü”, “En İyi Ses Tasarımı”, “En İyi

birlikte Ahmet’in kurşunuyla can verirler.

Yönetmen”, “İstanbul Film Festivali; “En

Cesetleri tuza gömen Ahmet, Kur’an’ı

İyi Yönetmen”, Bursa Ipek Yolu; “En İyi

satmaz ve belli bir zaman sonra af dilemek,

Yönetmen”, Antalya Film Festivali; “En

vicdanını

İyi Müzik”, Adana Film Festivali; “En İyi

Hoca ve kardeşi Veli Hoca’yla konuşmak

Müzik”, Adana Film Festivali; “En İyi

ister. Veli Hoca ölmüştür. Hamdullah

Görüntü”, “En İyi Görsel Efekt”, Türkiye

Hoca’yla

Yazarlar Birliği Sinema Ödülü, Boston

görüşemeyen Ahmet durumu yardımcısına

Türk

“Sinemada

açıklar ama yardımcısının polisi araması

Uluslararası

üzerine ona vurarak kaçar. Tuzladakilerin

Filmleri

Mükemmellik
Ödüller:

Festivali;
Ödülü”,

Avrasya

Film

Festivali

Eleştirmenler Ödülü, Kahire Uluslararası
Film Festivali; “En İyi Dijital Film”,
Montpellier

Film

Festivali,

“En

İyi

Müzik”, Asya Pasifik Ödülleri; “Senaryo
Adayı”.

peşine

de

peşlerini

rahatlatmak

sağlık

düştüğü

için

bırakmayan

Hamdullah

sorunları

nedeniyle

Ahmet

cesetleri

gösteremeden bir nokta gibi yığılır kalır.
Bağımsızlık Pratikleriyle İlişkisi
Yönetmenin dijital teknoloji ile çektiği ilk
film olan Nokta (Kırel ve Duyal, 2011:78),
Marathon Film, Sarmaşık Sanatlar ortak

Filmin Konusu

yapımıdır.

Ahmet, yakın arkadaşı Selim’in amcasının

Destekleme Kurulu’nun kararıyla 2007

tedavisi için onun ricası üzerine tarihi

yılında 225.000 YTL’lik destek de alan

değeri yüksek Malik Kur’an’ını satmaya

yapım (Sivas, 2010:145-146), bu yönüyle
85
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ekonomik bağımsızlık pratiğiyle örtüşmez.

Susurluk

Filme

açısından

gezisinde Çamur’la şifa arayanlar, Cenneti

bakıldığında Warner Home Video, Walt

Beklerken’de Sultan Sencer’i öldürmek

Disney, BBC gibi uluslararası firmaların

üzere tutulan bir casusun hazırladığı

Türkiye lisansörlüğünü üstlenen 11 ilde 14

gerçekçi

bölge dağıtıcısı bulunan Tiglon tarafından

olurken Nokta’da Endülüslü bir hattatın

dağıtılmış

26

yazdığı levhaya noktayı koymayı unutup

ulaşmıştır

bunun için çetin bir yolculuk yapması ve

dağıtım-teknoloji

haftada

(www.wikipedia.org),
15.206

seyirciye

Olayı,

portre

Çamur’da

Gökçeada

Zaim’e esin

kaynağı

(Yavuz, 2014). Yine dağıtımcı firmanın

Konya’daki

anlaştığı sinema salonları dışında da DVD,

Kur’an hırsızlığı onu etkilemiştir (Kırel ve

ulusal ve uluslar arası festivaller gibi farklı

Duyal,2011:80; www.derviszaim.com).

yollar

Üçlemenin

ve

buluşan

platformlarla

film

düşünüldüğünde

bu

izleyicisiyle

yönü

açısından

teknolojik

bağımsızlık

kütüphanelerden

ikinci

filmi

yapılan

olan

Nokta,

anlatımsal ve seyretme ilişkisi açısından
bağımsızlık

açısından

düşünüldüğünde

pratiğiyle örtüşmektedir.

Osmanlı hat sanatının filmin biçim ve

Kendisiyle yapılan bir söyleşide Zaim

içeriğine olan etkisi (www.derviszaim.com)

dağıtım sisteminin işleyişiyle ilgili şunları

belirgin şekilde anlatımda da kendini

söylemektedir (Parlak,2009):

hissettirmektedir. Bu doğrultuda ayrı ayrı

Film dağıtım işi Türkiye'de artık bir satranca
dönüştü. Geçtiğimiz on yıl içinde izleme biçimi de
değişti. İzleyici artık salon seçiyor. Bu da şu anlama
geliyor; belli salonlar sizin olmazsa, belli sayıda
kopyayla çıkmazsanız, reklam bütçeniz 350.000
YTL üstünde değilse film gişede başarılı olması
için gereken ön koşullardan mahrum olarak
piyasaya giriyor.

Nokta’nın
Zaim’in
izlerinden

gerçekleştirim
diğer

öyküsü

filmlerindeki

nasibini

alır.

de

gerçeklik
Tabutta

Rövaşata’da Dursun, Filler ve Çimen’de

plan-sekanslar biçiminde çekilmiş olan
filmin çekim parçaları kesintisiz şekilde
kimi zaman gökyüzünden kimi zaman
tuzların üzerinden akarak bir sonraki plan
sekansa bağlanmaktadır (Kırel ve Duyal,
2011: 78). Er (2010: 74), yazıyı bir defada
bitirmek

anlamına

gelen

“ihcam”

tekniğinin Zaim’in sinemasında montaj
yasağı
86
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söylemektedir. Tek plandan oluşan filmde

sunmaktadır

(Yavuz,

“görünen” tek mekân Tuz Gölü’dür. Film

Dolayısıyla

film

13. Yüzyılda başlar, flashback’lerle ve

gereklerine

flashforwardlarla ilerler.

açıdan bağımsızlık pratiğine uymaktadır.

Anlatımsal bağımsızlık pratiği açısından

Nokta’nın

bakıldığında Nokta filminde ileriye geriye

bağımsızlık

olan

uymadığından

seyretme

anlatının
anlatımsal

ilişkisi

pratiğine

yönünden

uygun

olduğu

anlatı

görülmektedir. Hikayesinin ardında yatan

açıklayıcı

belli

felsefi sorularının zenginliğiyle seyirciden

gerçekleştirilmediği

gizlenen kimi yanıtlara ilişkin bir merak

gibi

metotlarla

klasik

194).

klasik

sıçrayışların

sinemasındaki

2010:

görülmektedir. Filmde birden çok kişinin

duygusu

hikayesi

Hoca’nın

yakından izleyen seyircinin onun yaşadığı

tamamlayamadığı yazı hikâyesi, Ahmet’in

zorluklara yakinen tanıklık ederken filmin

kurtulamadığı suçluluk duygusu, genç hat

anlatısının “geçmiş” ve “şimdi” arasında

çırağının hikâyesine inandığı ama bir türlü

zamansal

bulamadığı yazısı inanç ekseninde birleşir

seyircinin ana karakterle özdeşleşmesine

(Özçınar,2010:211-212). Yine sembolik,

izin

sürrealist çağrışımları gördüğümüz filmde

(Kırel,2011:80,87).

Ahmet’in

Derviş Zaim’in bu filminde ideolojik

iç

içedir:

Malik

ölümüyle

konulan

‘nokta’,

uyandırması,

ana

sıçramalarla

vermeyen

bir

karakteri

ilerlemesi,

durumdur

aslında Gayb’ın kalemle koyduğu noktadır.

bağımsızlığın

Ahmet’in ölümü ise insan’ın, işlediği

(mafyanın varlığı ve şiddeti) ve inanç

bütün

kötülüklerden

üzerinden hayat bulduğu görülmektedir.

yaratılışını

Yönetmen Nokta’da güç ve erillikten

Kainat’ın

bahsederken eril iktidarın sorgulanmasına

günahlardan

arınmış

olarak

simgelemektedir.
tamamlanma
konulmasıyla,

ve
Zaim,

sürecinin
insan’la

‘nokta’nın

da

yer

iktidar-güç

vermektedir.

ilişkileri

Nokta’daki

Tuz

gerçekleştiğini

Gölü’nün kendi halinde dingin ve sonsuz

gösterirken bu ‘tamamlanarak’ verilmiş

görünen coğrafyası iktidar çatışmalarının,

olan dünya’yı hat sanatıyla süsleyerek

güç ve eril gövde gösterilerinin sahnesi
87
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haline gelmektedir. Ancak bu aksiyonda

Yapımcılar: Derviş Zaim, Oktay Odabaşı,

aslında felsefi soruların peşinde olan

Sadık Ekinci, Emre Oskay, Marsel Kalvo

kahramanların içinde yaşadıkları dünyayla

Katkılar: TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

savaşı anlatılmaktadır. Bir tarafta modern

TRT, KKTC Turizm, Çevre ve Kültür

dünyanın dinamikleri parayı ve paranın

Bakanlığı, Toprak Sinema Derneği, Global

satın alabileceği şeyleri değer olarak
dayatırken, bir tarafta soruları olanlar acı
çekerek dünyaya tutunmaya çalışmaktadır.
Bu kez görünmeyen iktidar: Tanrı ile karşı
karşıya

gelinir.

Sıradan

insan

kendi

sınırlarını merak edip zorlarken maddi
dünya

ile

manevi

dünya

arasındaki

köprüde inanç ve maddi hayat, madde ve
mana

bir

kez

daha

karşı

karşıya

gelmektedir (Kırel ve Duyal,2011: 19, 86).

Film Initiative
Sponsorlar: CYXP Aviation LTD, KKTC
Büyükkonuk Belediyesi, Kaya Artemis

5.7.Gölgeler ve Suretler (2011)

Otel, Alpet, Doğu Akdeniz Üniversitesi,

Yönetmen-Senaryo: Derviş Zaim

TC. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti,

Oyuncular: Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş,

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kavanlar İnşaat,

Popi Avraam, Settar Tanrıöğen, Buğra

Metro Grup, Umay Construction, Cypri-

Gülsoy,

Cola Company Evsu, Tözün Temizleme,

Erol

Gavriel,
Karabiber,

Refikoğlu,

Pantelis
Ekrem

Constantinos

Antonas,
Yücelten,

Ahmet

Ekor Un Ürünleri, KMK Copy Center.

Cihan

Aldığı Ödüller: Ulusal Ödüller : Ankara

Tarıman, Thomas Nikodimou, Andreas

Film Festivali; “ En İyi Film”, “En İyi

Makris, Nadi Güler

Yönetmen” ,“En İyi Kadın Oyuncu”, “En

Yapım: Marathon Film, Yeşil Film

İyi Yardımcı Erkek Oyuncu”, “En İyi
Kurgu”, “En İyi Sanat Yönetimi”, “Siyad

88
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Film

mağaraya sığınan Salih bir süre sonra etrafı

Festivali; “Siyad Eleştirmenler Ödülü”,

kolaçan etmek için çıkar ve geri dönmez.

“En İyi Kurgu”, 14. Uluslararası İstanbul

Çaresiz amcası Veli’nin yanında babasını

Kukla Festivali Onur Ödülü, 1. Yeşilçam

bekleyen Ruhsar, Rumların çoğunlukta

Ödülleri; “En İyi Sanat Yönetimi”, 1.

olduğu bu köyde gerginliğin en yakın

Yeşilçam Ödülleri ; “En İyi Kostüm”,

tanıklarından biri olur. Kısa süre sonra

Uluslararası

Oriental

çoban Cevdet’in gölge oyunu figürlerini

KITOB

gömmesine

Eleştirmenler

(Cenevre);

Ödülü”,

Antalya

Ödüller:
“Özel

Film

Mansiyon”,

rağmen

farklı

bir

şeyler

gömdüğünü düşünen Hristo’nun bunu Rum

Green Olive Ödülü.

askerlerine haber vermesi gerginliğin ftilini

Filmin Konusu

ateşler. Her iki taraftan kayıplar yaşanır ve
1960

yılında

bağımsızlığını

çatışmada sağ kalan bir grup Türk otobüsle

kazanmasına rağmen bölgede yaşayan

şehre gider, ölülerini gömer. Gölge oyunu

Rumlar ve Türkler arasında gerginlik

figürlerini gömdüğü sırada uzaktan bir

sürmektedir.

Kıbrıs’lı

karagözcü sesini duyan Ruhsar, birden

birleşmeyi

babasıyla karşılaşınca çok sevinir ve

Rumlar,

Kıbrıs

1963

yılında

Yunanistan’la

gerçekleştirmek adına Kıbrıslı Türkleri
yerleşim yerlerinden etmeye başlar.

karagöz oynatmaya kendisi devam eder.
Bağımsızlık Pratikleriyle İlişkisi

Karagözcü Salih ve kızı Ruhsar yaşadıkları

Yapımcılığını Marathon Filmcilik olarak

köyün boşaltılması üzerine Salih’in kardeşi

Derviş Zaim ve Yeşil Filmin üstlendiği

Veli’nin köyüne giderler. Ancak hasta olan

yapım, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Salih’in tedavisi için kente hastaneye

TRT, KKTC Turizm, Çevre ve Kültür

gidilmesi gerekmektedir. Veli’nin Rum

Bakanlığı, Toprak Sinema Derneği, Global

komşusu Anna, karışık olan ortamda

Film Initiative destekli olmasıyla merkezi

arabasıyla

üretim

Ruhsar

ve

Salih’i

kente

ilişkilerine

bağlılığı

da

götürürken askerler ve barikat nedeniyle

bulunduğundan

onları indirmek zorunda kalır. Kızıyla

pratiğine uymamaktadır. Teknoloji-dağıtım
89
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açısından bakıldığında dijital teknoloji ile

karakterli bir anlatım yapısının seçildiği

çekilen ve 2010 yılının Aralık ayından beri

filmde, bütün karakterler insanın hem

yeni bir dağıtımcı firma olarak faaliyet

gölgede kalan hem de görünen taraflarını

gösteren m3 film (www.filmlerim.com,

isabetli bir şekilde yansıtmakta, iyilik-

2011) tarafından dağıtılan film 25 hafta

kötülük,

gösterimde

seyirciye

düşmanlık arasında kalan ikircikli haller ve

ulaşmıştır (Yavuz,2014). Önceki filmleri

bu kaotik ortamdaki her türlü yaşamsal

gibi sinema salonları dışında da DVD,

mücadeleler ortaya konulmaktadır (Kırel

internet, festivallerde geniş bir izleyici

ve Duyal,2011:92-95).

kitlesine ulaşma potansiyeli bulunan film

Gölge oyunun filmin içerik ve biçimine

“bu

yerleştirilmesi ışık ve gölgenin kullanımı

kalarak

yönüyle

28.848

bakıldığında”

teknolojik

ölmek-

yaşamak,

dostluk-

bağımsızlık pratiğiyle örtüşmektedir.

bakımından farklı sahnelerde karşımıza

“İnsanın karanlık tarafıyla rasyonel tarafı

çıkmaktadır. Örneğin yarı karanlık mum

arasındaki diyaloğun hasbihalinin devam

ışığıyla

aydınlatılan

evlerde

gölgeler

gerektiğini

büyürken Ruhsar’ın gördüğü kabusta bir

(Akman, 2011) diyen

gölge Karagöz oynatmaktadır. Ruhsar’ı

Zaim’in Gölgeler ve Suretler’de yine bir

korkutan bu kâbus simgesel anlamıyla da

gerçeklikten 1963’ten itibaren başlayan

filme

Kıbrıs

çıktığı

evindeki sahnede mekânın birden fotoğrafa

oyunundan

dönüşmesi ve Ruhsar’ın kalede bulunduğu

sağlamak

etmesini
düşünüyorum”

meselesinden

görülmektedir.

yola

Gölge

boyut

katmaktadır.

yararlanarak güç ilişkileri ve otantik temsil

mekândan,

gibi iki ayrı kutup üzerinde dramatik

duvarın önüne geçişi ile zaman ve mekan

yapısını kuran Zaim’in sinemasında olanı

sıçraması,

filmi

görsel

bir

ziyafete

olduğu gibi kabul etmek yerine “perdenin

dönüştürmektedir

(Kırel

ve

Duyal,

arkası”nı
basmaktadır.

göstermek
Tek

bir

tarafı
ana

ağır
karakter

merkezindeki olay örgüsü yerine çok

kale

Anna’nın

fotoğrafının

olduğu

2011:96). Zaim bu gibi geçiş sahneleri için
ise

şu

yorumu

yapmaktadır:

“Hayal

Perdesi” geçmiş ve gelecek bağlamında bir
90
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sonsuzluk ihtiva ediyor. İşte filmin dört ya

şekilde yaklaşan bir travmayı, yıkıcı bir

da beş yerinde gördüğünüz o fotoğraflar ve

geleceği

geçiş sahneleri bu söylediklerimin ışığı

zamanda Yeşilçam Sineması’nın sıklıkla

altında değerlendirilebilir” (Saydam ve

askeri

Civan, 2010: 111). Film boyunca, mağara,

haritalarının seyirciyi beşeri coğrafyaya

karagöz

yabancılaştıran etkilerini ve jeopolitik

perdesi

gibi

metaforik

çağrıştırmaktadır.
amaç

için

Film

kullandığı

aynı
Kıbrıs

çağrışımlarla seyirciyi hem düşünmeye

söylemini de altüst etmektedir.

hem de gölge oyunu üzerinden çok

Kırel

katmanlı oluşturulan anlatım yapısındaki

görüngüleriyle uğraştığı iktidar kavramının

bu

çağıran

açık ve gizli yüzleriyle hesaplaşmayı seven

Zaim’in bu çalışması, seyretme ve anlatım

Zaim’in bu yaklaşımının dikkate değer

açısından bağımsızlık pratiğine uygundur.

yönünü,

Arınç (2010:76, 81 ve 87)’ın da ifade ettiği

ayrıntılarından birini oluşturması olduğu

gibi, Zaim’in kurgusökümcü film pratiği,

kadar, Türkiye Sineması’ndaki çağdaşları

devletin

meşrulaştırıp

içinde kavramsal olarak iktidarı bu denli

yaygınlaştıran bir araç değil, tam tersi

kendine dert edinen ve tutarlı bir çizgiyi

devletlerin kurguladığı büyük anlatıları

izleyen bir başka yönetmenin varlığından

istikrarsız kılan ve resmi tarih anlatılarında

söz

suskunluğa

tarihlerin

ilişkilendirmektedir. Gölgeler ve Suretler

mekansallaşmasına

filminde ise bu kez kaotik bir iktidar

çağrışımları

çözümlemeye

ideolojisini

hayaletsi

gömülen
gücünün

minör

ve

Duyal

kendi

etmenin

sinemasının

kolay

bütün

önemli

olmamasıyla

imkân sağlayan bir stratejidir ve bu açıdan

boşluğundan

film

göründüğü alan bu kez Türk ve Rum

ideolojik

uymaktadır.
karakterlerin
karanlık

bağımsızlık

Filmdeki

hayaletlerinin

hem

şimdinin

de

edilebilir.

İktidarın

hem

kimlikleri üzerinden inşa edilir ve Zaim

korktukları

kendi ideolojisine uygun olarak her iki

geçmişin

kimliğe de dengeli yaklaşmaya özen

gölgeler,

yüzleşmeye

eğilimler

pratiğine

söz

(2011:19),

üzerindeki

göstermiştir.

gölgeleridir. Dahası gölgeler, gizemli bir
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Takmaz lakablı çoban Ramazan Bayar yedi

5.8.Devir (2013)

yıldır bu yarışmanın birincisidir ve bu

Yönetmen-Senaryo: Derviş Zaim
Oyuncular: Ramazan Bayar, Ali Özel,
Mustafa Salman, Engin Örsel, Çağla
Köseoğulları, Mehmet Bayar, İbrahim
Çelikli, Ramazan Yalçın, Nimet Salman,
Münire Bayar, Hüseyin Şengün, Mustafa
Dimen, Erdem Kılıç

geleneğin
nasihat

sürmesi

de

isteğiyle

gençlere

etmektedir. Ancak köyün

çevresinde

kurulan

maden

ocağı

işletmesine çevirilen sınırla bu kırmızı
taşlardan faydalanma isteği zora girecektir.
Çünkü çoban Ramazan ve Mustafa kırmızı
kaya bulamayacaktır. Bunun üzerine diğer

Yapımcılar: Derviş Zaim, Emre Oskay,

çoban arkadaşları Ali’den şehirden toz

Marsel Kalvo

boya

Yapım: Sarten Ambalaj Sanayi, KKTC

yarışmanın koyunları Ali’nin getirdiği toz

Cumhurbaşkanlığı, Marathon Film

boyalarla

Aldığı Ödüller: Ulusal Ödüller: 32.
İstanbul Film Festivali; “Jüri Özel Ödülü”

getirmesini

sekizinci

isterler

boyanır.
kez

birinci

ve

yeni

Ramazan

çoban

olurken

onunla

birinciliği Mustafa ve Yusuf çobanlar da
paylaşır.

Ali

yeni

“koyun

yıkama

Filmin Konusu

yarışması”nı da kazanamaz ve maden

Burdur’un Hasanpaşa köyünde, geleneksel

ocağında şöför olarak işe başlar.

bir

"koyun

yıkama

düzenlenmektedir.

Çok

yarışması"
uzun

yıllardır

sürdürülen bu geleneğe göre çobanlar
kırmızı bir kayadan elde ettikleri toz
boyayla sürülerini kırmızıya boyarlar ve
sürüleriyle

birlikte

akan

bir

karşısına süratle geçmeye çalışırlar.

derenin

Bağımsızlık Pratikleriyle İlişkisi
Sarten Ambalaj Sanayi sponsorluğunda,
KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Marathon
Film

desteğindeki

yapılandırmalar

film

bağlandığı

itibariyle

ekonomik

bağımsızlık pratiğiyle örtüşmese de Zaim
filmi gerilla usülü olarak belirtmektedir (12
Mayıs 2014). Bunda da haklı gerekçeleri
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vardır;

çünkü

sponsor

firmanın

film

DVD

ve

internet

ağları

üzerinden

boyunca kendi amblemine, görüntüsüne

pazarlanması gerçekleşmeyen filmin henüz

rastlanmadığı gibi Zaim film boyunca

seyircisiyle istenilen düzeyde bir buluşma

kendisine her hangi bir yaptırım da

gerçekleştirmediği söylenilebilir.

uygulanmadığını ifade etmiştir. Üstelik

Filmde

Zaim’in de söylediği gibi profesyonel

gördüğümüz duvar halısında Hz. Musa

olmayan oyuncularla (12 Mayıs 2014)

Peygamber’in

gişeye oynamayan bir filmdir bu. Üç hafta

Ali’nin örümceği incitmemesi gibi mitleri

gösterime giren ve m3 film tarafından

hatırlatan göndermeler dikkat çekicidir.

dağıtılan filmin bilet satış rakamının 2.681

Bilindiği

(Yavuz, 2014) olması da buna işaret

peygamberlik gelmeden önce çobanlık

etmektedir.

yapmaktadır. Sürüden bir koyun kaçınca

Ancak bu açıdan da bakıldığında Metro

türlü

Seyahat, Kanal 15, Çekmece Et ve Et

yoruluncaya kadar peşine düşer ve sonunda

Ürünleri, Zerdali Türkü Evi gibi kimi

onu yakalar. Bütün çektiği eziyetlere

katkıda bulunan firmaların film içeriğinde

rağmen koyuna öfkelenmez, okşar ve öper.

görülmesi filmin ekonomik bağımsızlığına

Üstüne üstlük, “Ey hayvan kendini çok

ve kısmen de anlatımsal bağımsızlığına

yordun. Haydi bana acımıyorsun kendine

sekte vurmaktadır. Çünkü seyirci Paralel

niçin acımadın? Bu kadar yorulmana ne

Yolculuklar belgeselinde de kısa süreli de

lüzum vardı?” demesinden ötürü Allah’ın

olsa

peygamberlik

görülen

Efes

Pilsen’i

gözden

çoban

Mustafa’nın

sürüleriyle

gibi

zorluklar

Musa

çekerek

mertebesine

yer

evinde
alması,

Peygamber

o

koyun

yükseltilir.

kaçırmayacağı gibi, içerikte olan bu görsel

Filmde de Mustafa önce bu mite ters bir

yerleştirme de diğer filmlerinden aşina

şekilde

oldukları bir durum değildir. Teknolojik

kaybettiği için kendince koyununu salık

bağımsızlık

Film

vererek cezalandırır ve kendisi de rakı içer.

Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali

Sonra Hz. Musa gibi öperek, sevgiyle

gibi festivallerde görücüye çıksa da henüz

yaklaşır ve ödülü de yarışmada birinciliği

açısından

İstanbul

93
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paylaşmak olur. Ali de yoluna çıkan Hz.

anlatı kalıplarının dışına çıkma yönüyle

Peygamberimizin

anlatımsal

hayatını

kurtaran

bağımsızlık

pratiğiyle

örümceği incitmeyerek üzerinden atlar,

örtüşmekte, ancak içerik olarak

ölen rengeyiğinin yanına tahtalar koyarak

şehir deki görüntülerinde zaman zaman

bir dahaki hayvanların sağlam doğmasını

arka fonda, zaman zaman konuştuğu

ister. Yine Ramazan çobanın da film

insanlarla gördüğümüz katkıda bulunan

boyunca hayvanlara sevgiyle yaklaştığını

firmalar anlatımsal bağımsızlığı kısmen de

ve

olsa zedelemektedir.

diğer

çobanlarla

birlikte

kendi

Ali’nin

geleneklerini sürdürmek yanlısı olduğunu

Devir filmine seyretme ilişkisi yönünden

görürüz.

bağımsızlık pratiğiyle bakarsak

Anlatımsal bağımsızlık pratiğiyle filme

filmlerinde de olduğu gibi bağımsız olduğu

bakıldığında gelenekselin bu kez diğer

görülür. Klasik anlatı girişinin tersine

üçlemesinden farklı olarak belgesel tarzın

tahtadan boynuzları olan bir rengeyiği

ve kurmacanın iç içe geçtiğini, çeşitli

karşımıza çıkar. Yağmur duasından sonra

mitlerle inşa edildiğini ve zaman zaman

Brechtyen tarzı seyirciyi yabancılaştıran

kullanılan görsel efektlerin de anlatımı

bir üslupla insanların birbirlerini suya

zenginleştirdiğini söyleyebiliriz. Burdur’un

atmaya çalıştıklarını görürüz. Arkasından

Kefenni ilçesinin Hasanpaşa Köyü’nde

profesyonel

asırlardır süregelen “tos tos” adındaki

geleneksel öyküleme tekniğinden ayrı

gösteri geçişi geleneği (koyun yıkama

sıradan yaşamlarına tanık olur seyirci ve

yarışması), oyuncularının tamamı aynı

film açık sonlu biter. Seyirciye ise aktif bir

köyde yaşayan, aynı isimlerle gerçek

katılım süreciyle kapitalist, modern bir

yaşamlarında

dünyada

da

çobanlık

yapan

ve

olmayan

inançlar

üç

ve

diğer

çobanın

gelenekler

profesyonel olmayan oyuncular, daha önce

çerçevesinde insani değerleri sorgulamak

oluşturulmuş bir senaryoyla yola çıkmadan

kalır.

gerçekleştirilen

“Galiba yanıma aldığım üç tane cephane

film,

Zaim’in

farklı

anlatım tarzlarını iç içe sunma, klasik

var. Biri adalet, biri hakikat biri de
94
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güzellik. Bu üç şeyin fenerin yanımda

yapılandırmanın ana kuralla mücadelesi

olmasın hep isterim” (Akman, 2011) diyen

daha ileri gitmektedir. Son olarak, yeniden

yönetmen, seyirciyle ilişkisini ise genel

eve dönerken, otantik ile otantik olmayan

çerçevede şöyle yorumlamaktadır (Kırel ve

arasında kalma durumunda, imkânsızlık da

Duyal,2011: 47):

olsa,

Her zaman seyirciyle aramda bir mesafe olmasını, o
mesafeyi korumayı isterim. Ona göre bilgi veririm
seyirciye. Çok fazla bilgi vermem, onu aptal yerine
koymak istemem, benim hegemonyam altında
kalmasını istemem, bütün sinema salonuna benim
çadırımın gerilmesini istemem, onlara nefes
alabilecekleri, at koşturabilecekleri bir hacim
yaratmak isterim. Bunu filmle yaratmak
isterim….Seyirciyle kurduğum ilişki anlamında
demokratik olduğum söylenebilir

filmlerinde

otoritenin

uygunlaştırılmasıyla

mücadele

görülmektedir (Aurand,2010: 159).
Bu perspektifte bakılması gereken Devir
filmi mevcut otoritenin otantik olmayanına
(burada temsilen otantik olmayan iktidar
mühendistir ve mühendisin öldürdüğü

Zaim’in filmleri politik olanın otoritesiyle

rengeyiğinin boynuzlarını kendine alması

mücadele etmektedir: uygunlukla ilgili

otantik olmayan eylemdir) otantik olanla

soruları canlı tutmak için otantik ile otantik

(Ali’nin rengeyiğinin boynuzlarının yerine

olmayan arasındaki tansiyonu koruyan

geleneği

Zaim, bu tansiyonu daha politik yollarla,

bırakması) yanıt vermekte ve ideolojik

karmaşık karakterlerle, türler arasında

bağımsızlık pratiğiyle örtüşmektedir. Yine

çalışarak ve gelenekselin dışında anlatı ve

filmde diğer bir iktidar temsili Ali’nin

biçimsel yapılarla muhafaza etmektedir.

patronudur. Maaşına yapılacak kanuni

Ayrıca, Zaim’in filmlerinde uzlaşıya karşı

kesintiler başta söylenmediğinden Ali,

post modern bir duruş söz konusudur.

aldığı bu eksik maaştan memnun olmaz ve

İzleyici görüntüleri izlerken onların kendi

bir süre sonra köyüne çobanlık yapmaya

arasındaki mücadeleyi yeni bir bağlamda

geri döner.

yorumlamaya

Devir

çalışır.

heteronormallik

ile

Filmlerinde
akrabalık

doğurganlık

normlarını

da

Zaim’in

çalışmalarında

bozmadan

ve

diğer

tahtaları

filmleri

yanına

açısından

ve

düşündüğümüzde Zaim’in bir röportajında

sorgulatan

ifade ettiği gibi onun için önemli olan

yeniden
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kendi isteklerini gerçekleştirmenin verdiği

gerçekleştirme çabasındadır. Bunun için

iç huzuru kaybetmemesidir (Parlak,2009):

filmlerini

Ben gerçekten istediğim şeyi yapabiliyorsam, o
zaman gittiğim rota içinde bana ait ayak izleri
olacaktır. Bu da auteur kuramının fısıldadığı bir
şey. Ama sadece kitapları ve kuramı temel alıp
işlerimi onlara göre yapayım derseniz, yüreğinizde
esas yapmak istediğiniz şeyleri yapmaktan
uzaklaşabilirsiniz. Bana “ticari film yapacak
mısınız” diye soruyorlar. Filmlerime seyircinin
gelmesini elbette isterim, ama bana acı çektirecek
bir işin içinde olmamak için elimden geleni
yapıyorum.

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere
yönetmen kendi istek ve hedeflerinden
taviz vermeyerek bağımsızlık anlayışına
uygun eserler vermeye devam edecek
görünmektedir.

bağımsızlık

anlamda

pratiğiyle

ekonomik

örtüşmeyecek

şekilde kimi zaman devlet desteği alarak,
kimi zaman ortak yapımlarla veya karma
bir yapım süreciyle meydana getirse de
onun hedefi kendi kültür ve geleneklerine,
geçmişine ve geleceğine sahip çıkmak ve
sorgulatarak

da

sağlamaktır

aslında.

sahip
Bunu

çıkılmasını
filmlerinde

sunarken seyirciyi pasif kılmaz çünkü pasif
kılsa

seyirci

özdeşleşip

katharsis’e

ulaştıktan sonra ardına bile bakmayacaktır
ama o hatırlamamızı ve sorgulamamızı
ister.

SONUÇ

genel

Bu

yönünden

nedenle
bağımsız

seyretme
olan

ilişkisi

filmlerinde

Yeşilçam

iktidar-güç ilişkileri olsun, gelenekler,

Sineması’nın tecimsel pratiklerini miras

mitler, semboller olsun hepsi yaşamın

aldığı gibi, farklı açılımları da bünyesinde

karmaşık yapısının şifreleri gibi çözülmeyi

barındırmaktadır. Zaim’in de işaret ettiği

bekler

gibi egemen bir yapılandırmadan çok,

kandırılmaz.

farklı

kol

Zaim’in deyimiyle kimi zaman düzenli

gezmektedir. Bunda şüphesiz sistemli bir

ordu, kimi zaman yarı gerilla ve kimi

ekonomik

olmaması

zaman da gerilla tarzı yaptığı filmlerde

yatmaktadır. Derviş Zaim ise literatüre

hem yapımda-yönetimde, hem senaryoda

“Bağımsız Sinemacılar Dönemi” olarak

hatta bazen oyunculukta yer alması kendi

geçen dönemden bugüne kendi sinemasını

iç bakışını yansıtması açısından önemlidir.

Günümüz

Türk

vektörler

Sineması

sinemamızda

yapılandırmanın
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Teknolojik

bağımsızlık

açısından

pratikler

açısından

bağımsız

olduğu

incelediğimizde Zaim’in filmlerinin ulusal

görülmektedir.

sinema salonlarındaki gösterimler dışında

filminden

sansür,

kurumlarının

hakikati, adaleti ve güzeli arayan Zaim’de

engellere

ideolojik karşıt yerine geçen kimi zaman

devletin

süzgecinden

yetkili

geçme

gibi

Tabutta

Rövaşata

kendi

deyimiyle

Devir’e

ilişkileri,

kimi

zaman

takılmadan uluslar arası platformlarda da

iktidar-güç

izlenebildiği, festivaller dışında DVD, film

modernlik, kimlik, suçluluk duygusu gibi

müzikleri

kavramlar olmaktadır. Kişileri kahraman

DVD.leri,

internet,

sosyal

platformlarda izleyici kitlesiyle buluştuğu

olmayan,

ve bu yönüyle söz konusu pratik açısından

simgesel, belgesel, erken, çağdaş vb.

bağımsız olduğu görülmektedir. Ancak

birçok anlatım tekniğini denerken, çoğu

burada önemli bir engel, korsan CD, DVD

zaman vermek istediği içeriği biçime de

ve internet yoluyla da Zaim’in filmlerini

yansıtan ve bunu uygularken de seyirciyi

izleyebilme potansiyelidir. Bu şekilde

kendi bakış açısına hapsetmeyen Zaim’in

büyük izlenme oranlarını gördüğümüz

sinemasında

filmleri ne yazık ki ekonomik anlamda

“yüzleşme” de adeta bel kemiği unsurları

yönetmene bir katkı getirmediği gibi var

oluşturmaktadır.

olan DVD satışlarını da yok denecek kadar

bağımsızlık pratiği dışında genel anlamda

azaltmaktadır. Yönetmenin de ifade ettiği

diğer bağımsızlık pratiklerine uygunluğu

gibi dijital dağıtım olanaklarını elinde tutan

tespit edilen yönetmenin kısmen ekonomik

hegemonyalar analiz edilmelidir. Çünkü

bağımlılığı

telif haklarını hiçe sayan birçok sitede

gerçekleştirmek içindir. Örneğin Cenneti

korsan gösterimler yapılmaktadır.

Beklerken

Anlatımsal
açısından

ve

ideolojik

bağımsızlık

düşünüldüğünde

kendi

ideolojisini ve klasik anlatı kalıbı dışındaki
çizgisini koruyan Zaim’in söz konusu

iç

içe

geçen

“otantik

öykülerinde

temsil”

Filmlerinde

da
gerilla

kendi
usülü

ve

ekonomik

amaçlarını
yapılsaydı

yönetmen o tarihseli kendi koşulları içinde
yansıtma amacına ulaşamayacak, minyatür
sanatını

biçime

uygulamayacaktı.
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(hzl. Ayşe Pay), İstanbul: Küre
Yayınları.

Birinci ve ikinci sinemaya ait eserlerde
üçüncü sinemanın izlerini görebilmemiz
gibi bağımsız sinemada da anlatı kalıpları,
yapım gelenekleri gibi ana akım ya da
ticari

sinemasıyla

kesişen

noktalar

bulmamız (profesyonel oyuncu, devlet
desteği vb.) oldukça doğal olup, bıçak sırtı
bir

ayırımdan

uygulanma

ziyade

bu

biçimlerine

noktaların
bakılmasını

gerektirmektedir.

Hedeflediğini

gerçekleştirmede oto sansür gibi etkilerin
rahatsız

edecek

düzeyde

olmadığını

söyleyen Zaim’in, sinemasında da istikrarlı
bir şekilde gerek iç bakışından izler
bulmamız, gerek bağımsızlık pratiklerine
uygunluğunu
nitelikte

görmemiz

olduğundan

bunu

kanıtlar

yönetmenin

ve

sinemasının “bağımsızlığa” oldukça yakın
olduğu görülmektedir.
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BİR KADIN, BİR ROL, BİR REDDEDİŞ: ELEŞTİREL SÖYLEM
ÇÖZÜMLEME BAĞLAMINDA ERENDİZ ATASÜ’NÜN “MADAM
BUTTERFLY ÖLMEYİ REDDERSE” ADLI ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ1
A WOMAN, A ROLE, A REFUSAL: CRITICAL DISCOURSE
ANALYTICAL APPROACH TO ERENDİZ ATASÜ’S STORY “MADAM
BUTTERFLY ÖLMEYİ REDDEDERSE”
Dilek ÜNVEREN KAPANADZE
dilek2108@gmail.com
Özet: Bu öykünün incelenmesinde eleştirel
söylem çözümlemesi yöntemi kullanılmasının
amacı, öykü kişilerinin dünya görüşlerinde,
düşüncelerinde
ve
değerlendirmelerinde
söyleme yansıyan içinde bulundukları toplumsal
ideolojinin belirmiş olmasıdır. Bilindiği gibi
Eleştirel
Söylem
Çözümlemesi
olarak
adlandırılan bu yöntemle öznenin (!) kendi
çevresiyle arasındaki bağın koparılıp, bireyin
daha üstündeki düzeni benimsemeye şartlayan
güç ilişkileri, değerler, ideolojiler, (baskın)
kimlik tanımlamaları gibi çeşitli toplumsal
bileşenlerin dilsel kurgular yoluyla yansıması
belirlenebilmektedir. Bu çalışmada da toplumda
güç ilişkileri, ekonomik ve iktidar gücü, toplum
dayatmaları ve klişenin gücü ile hepsinin altında
kalan “Madam Butterfly Ölmeyi Reddederse”
adlı öyküdeki odak figür kadının tek başına artık
dayatılmış rolü oynamama yönündeki sonuçsuz
direnişi, çeşitli dilsel ögelerden ve üstsöylemsel
unsurlardan yararlanılarak çözümlenecektir.

Abstract: The purpose of employing critical
discourse analysis method in this study is;
worldviews, thoughts, ideas and evaluations of
the people in this story are reflected in the
discourse of the story and these worldviews and
thoughts belong to social ideology. As known,
by the use of critical discourse analysis method;
variety of social components as power relations,
values, ideologies and identity which tear off
individuals from their own world, can be
described through linguistic constructions. In
this study, conveying the fruitless disobedience
of a woman –central figure in the story “Madam
Butterfly Ölmeyi Reddederse”- against social
roles, power relations, economic and governing
power, social pressure will be analyzed through
linguistic components and metadiscoursive
elements.

Anahtar Kelimeler: Erendiz Atasü, “Madam
Butterfly Ölmeyi Reddederse” Öyküsü, Kadın
Olma
ve
Toplumsal
Roller,
Söylem
Çözümleme, Hikâye Tahlili

Keywords: Erendiz Atasü, “Madam Butterfly
Ölmeyi Reddederse,” Women and Social Roles,
Discourse Analysis, Story Analysis

1

Bu çalışma Atatürk Üniversitesi’nde doktora sürecinde Dil ve Edebiyat Öğretiminde Söylem Çözümlemesi I-II
dersleri kapsamında Prof. Dr. Sn. Muhsine Börekçi ile yapılan çalışmaların makale formatında hazırlanmış
şeklidir.
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ve sözün amacıdır. Şunu da belirtmek
... Ve kadınlar oyunlarını kendileri
yazmazlar, onlar için önceden yazılmış
rollere çıkarlar. Ve yaşam boyu
başkalarının kararlaştırdığı rolleri
sürdürürler. Birer "oyun kişisi" olup
çıkarlar. Kadınların yaşamı budur işte.
Onlar gerçeği arayamaz, bulsalar bile
söyleyemezler; ne kocalarına, ne
çocuklarına, ne patronlarına. Gerçek
dudaklarını yakar, cezalandırır onları.
(Atasü, 1998: Arka Kapak)

gerekir

ki

böylesine

yönlendirme

her

nitelendirilebilecek

olan

güç

şekilde

ortaya

Eleştirel

sosyal

Söylem

Güç

düşünme

de

getiren

odaklanmalıdır;

eşitsizlik

ilişkilerine.

ilişkilerindeki

karmaşık

yapıya

çiğnenmesi,

eşitlik

kavramlarla

ilgilenir.

ve

adalet

Güç

gibi

kullanarak

baskınlık kurma eylemlerinden bazıları o
kadar sıklıkla gerçekleştirilir ki onlarla

olarak belirse de (polisin eylemcilere olan

uğraşmaya başlanana kadar ya da bu

şiddeti ya da erkeğin kadına yönelik

durum gündeme getirilinceye kadar bunlar

şiddeti), günümüzde daha sık kullanılan

doğal ve olağan eylemler olarak görülürler.

güç çoğunlukla bilişsel olandır ve ikna,

Bu olağanlaştırılmış güç uygulamaları

örtbas, manipülasyon gibi diğer stratejik

arasında erkeklerin kadınlar üzerindeki

yollar aracılığıyla kişilerin düşüncelerini

baskınlık kurma eylemleri gösterilebilir.

kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek

Eğer zihinler, karşı tarafın bu baskıyı kabul

hedeflenir (Van Dijk, 1998:254). İşte bu
ve

stratejilere

hale

kural, kanun ve demokrasinin ilkelerinin

uygulama şiddet yönünde güç kullanma

söylem

tesirsiz

elinde tutanların bu gücü kötüye kullanımı;

kontrol eylemi olarak ilk akla gelen

noktada

mekanizmasını

rağmen eleştirel söylem çözümlemesi gücü

biçimleri açısından etkileyebilir. Doğrudan

önemli

aynı

(Fairclough,1985: 76)

kavramı

Güçlü grup diğer grubun özgürlüğünü
onları

düzeni

özellikle

da

gibi bilişsel düzeyde de tezahür edebilir:
da

Dolayısıyla,

Çözümlemesi

kontrol

söylemsel

Bu, eyleme dayalı bir kontrol olabileceği

ya

konabilir.

meşrulaştıran ya da başka bir deyişle

kontrol mekanizmasını da içinde barındırır.

kısıtlayabilir

doğrudan

haline gayet doğal ve kabul edilebilir

Bir grubun ya da üyelerinin diğer gruba
olarak

zaman

rutin, söz ve metinlerin gündelik formları

1. Giriş: Eleştirel Söylem Çözümlemesi
ve Dullara Yas Yakışır Adlı Öykü Kitabı
Üzerine

baskınlığı

düşünce

aksetmez; tam tersi hâkimiyet daha gizil,

zamanda

olan

bir

etme noktasına hatta kendi iradeleri dışında

söylem

gücü

çözümlemesi karşımıza çıkar: başkalarının

elinde

bulunduranların

çıkarları

doğrultusunda hareket etmeye başlamaya

düşüncelerini değiştirmek temelde metin

getirecek kadar etkilenirse bu hegemonya
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adını alır. (Gramsci, 1971; Hall vd., 1977).

Buradan yola çıkılarak öykü düzleminin

Eleştirel söylem çözümleme yöntemi işte

bir

bu içselleştirilmiş, olağan kabul edilmiş,

söylenebilir. (Weber, 1992:2-3). Roland

toplumda gizil güçler, kimi zaman sosyo-

Barthes (1966) gibi yapısalcı görüşe sahip

kültürel

olarak

oldukları

ettiren

baskı,

eleştirmenler, metin analizi için öncelikle

kavramları,

hüküm

bu tür metinlerde kullanılan dilin dilbilim

unsurlar

varoluşunu

devam

hegemonya
sürdüğü

altına

gibi

ortamda,

saklı

yansımalarını

dizi

tabakadan

bilinen

açısından

takip

(layer)

oluştuğu

dilbilimci

irdelenmesi

ve

gerektiğini

Bir

savunmaktadır. Söylem çözümlemesi, dili

konuşma veya metinde de dil unsurları ve

tümce düzeyinden daha fazlası olarak

yazarın

şekillenen,

kabul eder, aynı şekilde metin de böyledir.

nerede

Metin yüzeyinin altında yatan gizil öze

olduğuna göre değişecek şekilde yeniden

ulaşmak için tümce sınırlarının ötesine

üretilen veya karşı çıkılan hâkim söylem,

geçmek gerekir ki, söylem çözümleme

metnin içinde bulunduğu bağlamın hâkim

yöntemi bu imkânları sunar.

ederek

ortaya

çıkarmaya

seçimleri

güç/kontrol

çalışır.

ile

mekanizmasının

söylemine koşut ya da karşıt şekilde dile
Metinlerde sözcelerin dilbilimsel olarak

yansıtılır. Dil, söylem içinde ifade edilir;

analizi aslında, amaç değil, dil ile öykü

söylem bağlamda şekillenir ve bağlam da

dışındaki gerçek dünyanın dilde temsil

metin içinde oluşur. Dolayısıyla bir metni

ediliş biçimleri, tezahürü ya da yeniden

anlamanın yolu metin yoluyla yaratılan
toplumsal

bağlam

algılamaktan,
imkânlarından
oluşturulduğunu

bunun

ve
dilin

yararlanılarak

üretimi

ideolojiyi

çıkarılmasında

hangi
ve

çözümlemekten

yazınsal

metnin

önemli

ortaya

bir

faktör

düzen kuramıyla, metnin biçimsel katmanı

geçer.

ve ardındaki ideolojik içeriğin birliği ile
yakından ilgilidir. (Cook, 1994: 151-152).

yüzeysel

Barthes metinlerin anlamını aslında gerçek

yapısının gerisinde aslında dilde gizlenmiş
olan ideolojileri fark etmeye

ilişkinin

konumundadır. Bu durum da, bütüncül

nasıl

Böyle bir yaklaşım, okuyucuları eleştirel
okumaya,

arasında

dünyadan kazandığını; anlatının temelinde

ya da

bulunan sistemin arkasında ise kurgusal

yansımalarını sezmeye yönlendirir; bu

olmayan,

yönüyle de didaktik bir yaklaşımdır.

toplumsal,

gerçek

dünyada

ekonomik

ve

yer

alan

ideolojik

Her öyküde en az bir öykü kişisi bulunur

etmenlerin var olduğunu belirtmektedir

ve bu öykü kişilerinin her biri kendine

(Barthes, 1977: 115).

özgü bir ideoloji, dünya görüşüne sahiptir.
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“Madam Butterfly Ölmeyi Reddederse”,

vb. ile değişik toplumsal kimlikteki bu

öykülerinde toplumsal sorunlara, kadının

kadınların ortak özellikleri, konumları ne

toplumdaki yeri ve kimliğine eleştirel bir

olursa olsun “mutsuz”, bir şekilde bir

bakış

Erendiz

hegemonyanın etkisi altında ya da bundan

Atasü’nün Dullara Yas Yakışır adlı öykü

kurtulmuş olmaları nedeniyle başka bir

kitabının “Ve Kadınlara Dair” bölümünde

baskının altına giren karakterler olarak

yer

çizilmeleridir. Dolayısıyla bu karakterlere

açısıyla

eğilen

alan

yazar

3.

öyküdür.

“mutsuz

kadın

tipi”

demek

yanlış

Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarına ve

olmayacaktır. ‘Erendiz Atasü söylemi’

öncesine annesi ve anneannesi aracılığıyla

olarak kabul edeceğimiz bu üst söylem

tanıklık eden Erendiz Atasü, bu süreçte ve

bağlamında,

sonrasında

(söylemlerinde)

oluşan

kadın

yapıtlarında ayrıntılı

kimliklerini

olarak işlemiştir.

sebepleri

yazarın

öykülerinde

kadınların

irdelenir;

kimi

mutsuzluk
zaman

bu

Atasü,“Yalnızca ev içinde ve aileye hizmet

kadınların

etmek

örtülmüş,

eylemleri 3. tekil, hâkim anlatıcı tarafından

kapatılmış, eğitimden yoksun ve kamusal

aktarılır, kimi zaman da kadınların kendi

hayattan yalıtılmış Müslüman Osmanlı

yaşamlarını,

kadını ile Cumhuriyet'in kuruluşunu ve

değiştirilmesi zor bir noktada kendilerini

reform hareketlerini izleyen yıllarda, laik

sorguladıkları

cumhuriyetçi

olarak sadece, kadına karşı her zaman

eğitimli,

üzere

yetiştirilmiş,

ideoloji

çağdaş

ile

yetiştirilen,

Batılı

değerleri

üstün

yaşamları,

geri

deneyimleri,

dönülmesi

görülür.

olduğunu

Sonuçta

düşünen

ve
sebep

ve

onu

karşı

cins

benimsemiş, "yeni" Türk kadını’nı ele

şekillendirmeye

almıştır.” (Direnç, 2001:13) Kadınlara

belirmez, aynı zamanda buna göz yuman,

toplum tarafından sunulan ve benimsetilen

boyun eğen ve kendi kimliğini kimi zaman

izole ve “korunaklı” yaşam biçimi ile

beğenilme ve takdir edilme arzusu ile kimi

aslında yine toplumsal değişimler sonucu

zaman da kabul görme ve sahiplenilme

kadına yüklenen yeni roller arasında git-gel

isteği ile erkeğe göre şekillendiren kadın

yaşayan, kadın olmanın öğretilmiş sığınma

da kendini sorgular, pişmanlıkları ve

içgüdüsü ile özgürlük boşluğuna birden ve

edimsiz eylemleri ile geçmişi bir kambur

“sahipsiz” bırakılıvermiş kadının kimlik

gibi omzunda taşır. Bununla birlikte,

arayışı ve bunalımları bu öykü kitabının 4

sosyo-ekonomik

bölümündeki

öykünün

“çağdaş” kadın da mutsuzdur. Erkek-

bağlamını/üst söylemini oluşturur. Değişik

egemen toplumun baskılamaya çalıştığı

toplam

12

çevrelerde, ev, iş, akademik, sosyal hayat
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çalışan

özgürlüğünü

edinmiş

toplumsal kadın kimliğinden sıyrılmış,

Tüm bunlar gelişirken, anlatıcının da

kendi kimliğini oluşturmuş olan kadın da

kadına, erkeğe ve toplum değerlerine

eksiktir;

pişmanlık,

yalnızlık

ve

olaylara yaklaşımı kendini sezdirmekte;

iç

yazar, kelime seçimi ve yaratılan zıtlıklar

çatışmaları sırtında kamburdur.

yoluyla kendi dünya görüşü, ideolojisi ve
değerleri
Butterfly

2.“Madam
Reddederse”

Ölmeyi

ile

ilgili

okuyucuyu

yönlendirmektedir.

Bu öyküde de, yukarıda bir bağlama

Temelde Puccini’nin aynı adlı operasına

yerleştirilmeye çalışıldığı şekliyle, kültürel

dayanan öyküde özgün kurguda oynanmış,

ve toplumsal kimliğini reddeden, toplumda

yazar

özgür seçimleri ile var olmaya çalışan

vazgeçirmeye çalışmış, böylelikle Absürd

(ancak

egemenliğinde

bir kurguya dayanan öyküde figür her

şekillendirilmiş bir oluşumda) kadına ve

intihardan sonra dirilmiş ve en sonunda

onun evlilik dışı ilişkine bakışı yansıtılıyor.

neden kendisine biçilen rolün acı çekmek

Ancak, bu ilişkinin içinde olan erkeğe

olduğunu sorgulamaya başlamıştır.

yine

erkek

(Pinkerton) ve kadına (Çoi Çoi San) bakış
ve yaklaşımın aynı olmadığı anlatıcı
aracılığıyla
bağımsız

gösterilmektedir.
ve

şekillendirdiği

kendi
her

Erkeğin

iradesine
türlü

tutum

yitirdiğimden

canıma;

o

seksen

kıymıyorum
yıl

öncede

yitirdiğim

için

bu öyküde kendisine dayatılan toplumsal
gerçeğe direnen bireyin toplumda hoş
karşılanmayacağını, kadının her şekilde acı

Yaptığı her şeyin üzerine çekip gidebilme

çekmeye mahkûm olduğunu ele alır. Bu

özgürlüğüne sahip Pinkerton, geri gelip

öyküde var edilen kadın figürüne kendine

oğlunu isteyebilme hakkını da kendinde

biçilen rolü kabul etmekten başka bir

bulur, çünkü her şey onun malıdır, bu da

seçenek

ona her an her istediğini yapabilme olanağı

tanınmaz.

Bu

doğruya

(!)

direnmeye çalışan kadın toplum tarafından

ve hakkı ile birlikte kendi çözümlerini

‘çirkinleşmekle’ suçlanır. İsyan eğiliminde

üretebilme ve uygulayabilme hakkını verir.
yaşadığı

“Aşkımı

ölmekten

öleceğim.” (Atasü, 1998:107) Ancak Atasü,

ve

bunlar için haklı gerekçeler sunulmaktadır.

kadının

Butterfly’ı

kaldı.(…)Kendimi

göre

davranışlar hoş görülmekte, daha da ötesi

Ancak,

Madam

olan kadının eninde sonunda kaderine ve

talihsizlikler

kabullere boyun eğmesi gerekir; çünkü bu

sonucu kendi bulduğu çözüm ‘intihar’

haliyle toplumda yer edinemez, bireysel

olacaktır.

değişiklikler hoş karşılanmaz, sindirilir.
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Nitekim öykü kurgusunda da kadının bu

Buraya kadar orijinaline sadık kalınan bu

rolü

öykünün Erendiz Atasü’nün öyküsündeki

ile

oynanmaya

çalışılmış

ancak

başarılamamıştır.

başlığının reddetme eylemi ile birlikte
ancak şart kipiyle verilmesi, önemli bir

2.1. Öykünün
Reddetmek

Başlığı:

Madam

ve

seçimdir.

“Reddederse”

ifadesi

kullanılarak daha öykünün başında klasik
“Madam Butterfly Ölmeyi Reddederse”

Madam Butterfly öyküsünden bir sapma,

adlı öyküsünde yazar, kadın sorunsalının

verilen rolü kabullenmeme ve yadsıma

evrenselliğini, özellikle de az gelişmiş ve

sezdirilmekte, ancak yine de temkinli

gelişmekte olan ülkelerde bir trajedi halini

yaklaşılmakta ve bu durum şart kipiyle

aldığını, sadece bulunduğu coğrafya ve

çekimlenerek

kültürde yer alan bir problem olmadığını
vurgulamak

adına

“Madam”

olabileceği

okuyucunun

başında aktif kılınması amaçlanmıştır.

güçlendirmiştir. Böylelikle, hiçbir zaman,
karısı,

konusunda

düşündürülmesi ve bu yolla daha öykünün

ayrıca ifadeye ironi katarak eleştirisini
yasal

çalışılan

rollerin ve kalıpların dışına çıkılırsa neler

ifadesini

kullanmıştır. Bu kullanım sayesinde yazar,

Pinkerton’un

benimsetilmeye

Böylelikle,

Madam

Atasü

söyleminde

birey

olmanın ilk aşaması; sorgulama, farklı

Pinkerton olamayacak olan Çoi Çoi San’ın

açılardan bakma, kalıpların dışına çıkma

traji-komik durumu yansıtılmaktadır.

eylemi, daha başlıkta başlatılmış, düşünsel
ve tematik açıdan yazarın ideolojisinin

Metinlerarasılık:

(düşünen, sorgulayan, eleştiren kadın)

Madam Butterfly, Giacomo Puccini'nin üç

biçimsel boyuta yansıması görülmüştür.

perdelik operasıdır. Operada klasik bir

Klasik

söylemle kendisini her yönüyle ve sahip

öykünün

gerektirdiği

intihar

eyleminin, burada kadere karşı çıkma ve

oldukları ile sevdiği adama, Amerikalı bir

ölmeyi reddetme şekline dönüştürüldüğü,

subay Pinkerton’a adayan bir geyşa olan

ayrıca

Madam Butterfly’ın ölümle sonuçlanan

“ölüm”

gibi

kaderin

karşı

çıkılamayacak en önemli unsuruna yönelik

trajik yaşam öyküsü anlatılır. Pinkerton

bir reddedişin seçilmesi aslında dönüşen,

tarafından terkedilen Madam Butterfly,

değişen, evrilen kadın kimliğinin doğuşunu

yıllarca beklemesine rağmen gelmeyen

imlemektedir. Ayrıca öykünün daha ilk

sevdiği adamın bir de Amerika’da başka

cümlesindeki

bir kadınla evlenmiş olması gerçeğiyle

“eskimiş

dünyamız,

19.

Yüzyıldan 20. Yüzyıla yuvarlanırken”

yıkılır ve intihar eder.

(Atasü, 1998:98) ifadesinde yazar, önüne
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geçilemeyecek (yuvarlanan) bir değişimle

“Yaşlı mı yaşlı, uzak mı uzak” gibi yapısal

yenilenmeye

mahkum

bir

tekrarlarla da sağlanan masalsı bir hava ile

dünya/sistem

için

başlamış

“gerçek mi gerçek, madensel mi madensel”

(eskimiş)

sürecin

olduğunu belirtmiştir.

ifadeleriyle aktarılan toplumsal, somut ve
materyalist gerçekliği kaynaştıran yazar,

2.2.
Öykünün
İncelenmesi

Tematik

Açıdan

okuru masalın büyülü havasından gerçekçi
detaylara da yer vererek (yer adları gibi,

Atasü, öyküye geleneksel anlatım tazından
yararlanarak klasik bir masal girişiyle
başlamıştır:

ABD, Japonya) çıkarmış, yarattığı tezat
atmosferi ile okuyucuyu öykünün başında
sarsmış

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve
tellal, pire berber iken, eskimiş dünyamız, 19.
Yüzyıldan 20. Yüzyıla yuvarlanırken ABD
derler genç bir ülke, Japonya derler yaşlı mı
yaşlı, uzak mı uzak, adalardan, kiraz
baharlarından, sislerden oluşmuş bir masal
diyarına bir donanma gönderdi; tüm dünya
gücünü kuvvetini görüp de anlasın diye. Pırıl
pırıl silahları, gıcır gıcır makineleri olan,
gerçek mi gerçek, madensel mi madensel bir
donanma... O donanmada, üniformalarının
düğmeleri parlayıncaya kadar cilalanmış,
yakışıklı mı yakışıklı deniz subayları vardı. Ve
aralarında bir teğmen, ismi Pinkerton. Genç,
uzun boylu ve alımlı...(Atasü, 1998:98)2

Öykünün

ilk

bölümünde

amaç

içine

çekmiştir.

burada

da

kendini

göstermiş;

öykünün odak figürü Madam Butterfly
gibi, okuyucunun da dâhil ve müdahil
olması, böylelikle de tepkisel eyleme
geçmesi hedeflenmiştir.
Büyülü

gerçekçilik

adına

olmadığı

anlaşılan bu üslupla yazar eleştirisini
yakaladığı ironik ton ile pekiştirmiştir. Bu

geleneksel

atmosfer içinde Pinkerton adeta uzak
diyarlardan gelen masal prensi imgesi

yine öykünün kurgusal yapısının, rollerin

oluşturmuştur.

ve kimliklerin geleneksel sistemin içinde
daha

öykünün

Dolayısıyla da başlıktan itibaren belirtilen

anlatım tarzından yararlanılması aslında

oluştuğunu,

ve

reddetme

ve

Büyülü

bir

atmosfer

içinde

Japonya

başkaldırının olmadığını göstermektedir.

topraklarına ayak basan Pinkerton’un ilk

Böylelikle bilinçsizce bir masalın, bir

işi “göreve giden sayısız askerin yaptığını

büyülü atmosferin içinde, akıldan ve somut

yinelemek” olmuş; yerli bir kızı sevmiştir.

gerçeklikten uzak bir yaşamı imlemeye

Yazar burada, zenginin yoksulu, güçlünün

çalışan yazarın duruma yaklaşımı daha da

güçsüzü, Amerika’nın Japonya’yı, erkeğin

belirginleşmektedir.

kadını ezmesi, göreve gitme kisvesi altında
bu kadınlara yapılan zulmün tekil bir

2

Makale boyunca, öyküden yapılan
alıntılardaki bazı ifadelerin altı makale yazarınca
çizilmiştir. Bazı ifadeler de makale yazarınca koyu
punto ile belirtilmiştir.

hadise değil, birçok kez tekrarlanmış bir
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durum olduğunu yine alaycı ve ironik bir

gölgeler ülkesi şeklinde betimlenmiştir. Bu

üslupla dile getirmiştir.

ülkenin,

gelişmemişliğin,

anlamda
Ayrıca

Pinkerton

için

kullandığı

kendilerini

“Saygıdeğer teğmen Pinkerton” ifadesi ve

kadınları

sorgulamadan
erkeklerin

her

her

yargılayan
yaptığını

böyle bir toplumda daha da belirgin bir

Ayrıca,

şekilde edilgen ve kimliksiz kalacaktır.

durumda

buna

Sevdiği Japon kızı saygıdeğer bir geyşaydı.
İsmi Çoi Çoi San. Öylesine inci çiçeği kadar
beyaz ve ince, öylesine bir gül yaprağında
titreşen çiy tanesi kadar saydam, öylesine
bahar esintisine boyun eğmiş bir söğüt dalı
kadar uysal, öylesine bir koto ezgisi gibi
dinlendirici, hava kadar uçucu, ele geçmez ve
hava kadar gerekliydi ki ve ona kendi eti gibi
öylesine yakındı ki, Pinkerton Çoi Çoi San'ın
bir başka insan olduğunu aklına bile
getirmedi... Ne yapsındı yani, izindeydi...
(Atasü, 1998:100)

karşın

aklayan/haklı

çıkaran yönündeki bakışını da eleştirel bir
tutumla yansıtmaktadır:
Bitki örtüsünü canlandıran doğa insanoğlunu
rahat mı bırakacaktı; onun için de küçük
oyunlar hazırlamıştı... Saygıdeğer teğmen
Pinkerton'un bedenindeki tüm salgı bezleri, bu
arada hormon kaynakları daha çok çalışıyor,
kanındaki moleküller başkalaştıkça, erkekliği
çoğalıyordu. Aşkın saati çalmıştı...(Atasü,
1998:99)

Yazarın

Çoi

Çoi

San’ı

betimlerken

kullandığı niteleyicilerle gerçekten bir
kelebek

2.3.
Karşıtlıklar
ve
Üzerinden
Yazarın
Yansıtılması

insanları,

Özellikle de bir kadın olan Çoi Çoi San,

bağlanıyor oluşu da öyküdeki ironik

toplumun,

edemeyen

var

ve

ile birlikte bir sessizliğe gömülmüşlerdir.

tamamen “doğal” ve fizyolojik sebeplere

desteklemektedir.

doğurduğu

gölgelerden ibaret varlıkları ve kimlikleri

kadınlara yaptıklarının baharın gelişi ile

atmosferi

güçsüzlüğün

maddesel

imgelemi

Pinkerton’un,

Niteleyiciler
İdeolojisinin

onu

yaratmış,

geldiği

ülkenin

ve

maddesel/materyalist gücüne karşın narin,
zayıf, kırılgan ve masum çizmiş, böylelikle

Temel Karşıtlık: Pinkerton ve Çoi Çoi
San (Madam Butterfly)

de çizdiği karakterler arasında kime yakın

“Sessizlik ve gölgeler ülkesinin kızı,
gürültüler ve madensel ışıltılar ülkesinden
gelen bu yeni tanrıyı sevdi.” (Atasü,

olduğunu daha net ortaya koymuştur.

durduğunu ve iletisinin hangi
Kadının

ezilmişliğine

ve

yönde

narinliğine

rağmen erkeğin onun farklılığını anlayacak

1998:101)

kadar aklını kullanmadığı belirtilmiş, ne

Sahip olduğu güç ve geldiği ülkenin gücü,

kalbiyle ne de aklıyla hareket eden

teğmen Pinkerton’u tanrılaştırmış; buna

Pinkerton, hormonlarının idaresi altında

karşın Çoi Çoi San’ın ülkesi ezilmişliğin

kullandığı gücüyle ezdiği, adeta bir böceğe

ve zayıflığın göstergesi olarak sessizlik ve

döndürdüğü Çoi Çoi San’ı hiçbir şekilde
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düşünmemiş, dikkatte almamıştır, ne bir

Burada, Pinkerton etkisiyle oluşturulmuş

insan ne de bir kadın olarak.

bir kimlik (sizlik) sorgulaması yapılır gibi
olmuş ancak yapılamamıştır. Öykünün

Pinkerton ona "Butterfly" diyordu, yani
"kelebek"... Güzel geyşa bayıldı yeni
ismine... Hemen "Çoi Çoi San"ı bir kenara
kaldırdı; "Butterfly"ı benimsedi. Hiç
düşünmedi, "niye durup dururken bu böcek
ismini taktılar bana" diye. (Atasü, 1998:102)

sonlarına

doğru

reddedişe,

bu

sorgulayış

dayatılan

bir

rolleri

kabullenmeyişe, geleneksel öykü tarzından
ve klasik Madam Butterfly öyküsünden bir
kopuşa yeltenme şekline dönüşecektir.

Güzel ve yazarın kelime seçimiyle her

Sonuç olarak bu bölümde gösterildiği

yönüyle mükemmel olarak betimlenerek

şekliyle karakterler üzerinden daha belirgin

okuyucuya sunulan Çoi Çoi San, kendi

bir

isminden, bir anlamda kimliğinden, “hiç

karşıtlıklar yoluyla okuyucu:

biçimde

yaratılmaya

çalışılan

bu

düşünmeden” vazgeçebilmiş, bir “böcek”

bir kenara kaldırabilmiştir. Buna karşın

Madde
Materyalizm
Aşk
ÇıkarcılıkFaydacılıkBencillik
Gelişmişlik (!)

Çoi

şey

konularında düşünmeye, güç söylemini ve

Böcek

karşıt söylemi oluşturan değerler yönünde

adını

benimsemiştir.

Yine

burada

etken/edimsel gücü olan Çoi Çoi San değil,
Pinkerton’dur, çünkü Çoi Çoi San’ı, onu o
ve biricik yapan niteliğini, ismini hemen
Çoi

San’ın

“benimsemek”
sözcüğünün

yaptığı

tek

olmuştur.
seçilmesi

burada

yine

tarafını

ezilmişliğin ve gelişmemiş bir ülkenin
kadını

olarak

değersizliğin

seçerek

Ruh
Maneviyat
Para
Fedakârlık
Gelişmemişlik

tepki

göstermeye

yönlendirilmiştir.

sembolü

olmuştur. Üstelik, Pinkerton’un ona bir

2.4. Toplum Bakış Açısı ve Kimlik Yitimi

isim vermeyip, genel bir tür adını vermesi

Bir yaz gecesi, Kyoşu adasında, Nagazaki
kentinde, krizantemlerin arasında, beyaz
kimonolu Çoi Çoi San ve beyaz üniformalı
Pinkerton birbirlerinin oldular. Memleketlileri,
gelenekleri ayaklar altına alan Çoi Çoi San'a
ilençler yağdırdılar. (Atasü, 1998:100)

de kimlik yitiminin bir göstergesidir.
Aynı göstergenin (kimlik yitimi) başka
ipuçları da görülmektedir.

Aşk için kimliğini, kimliğini oluşturan,

Butterfly içinse, yaşam kocaman bir
bekleyişe dönüşmüştü. Artık Çoi Çoi San
değildi. Pinkerton gittiğine göre artık
Butterfly da değildi. Peki neydi? Gerçi
bunları pek düşünmedi. (Atasü, 1998:104)

gelenek, kültür gibi unsurları ve değer
yargılarını hiçe sayan fedakâr bir kadın ve
onun karşısında bir toplum çizilmiştir.
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Ne gam!...Butterfly aldırmadı, o Pinkerton'u
seviyordu, Pinkerton da onu... Tüm amacı
"Madam Pinkerton" olabilmekti. Ama
yalnızca "Madam Butterfly" olabildi. Çünkü
tanrısının geldiği ülkede yasal bir "Madam
Pinkerton" yaşıyordu; Çoi Çoi San bunu
bilmiyordu. Tanrısı ona bir isim armağan
etmişti, "Butterfly"... Karşılığında ona her
şeyini, geyşalığını, Japonluğunu, Çoi Çoi
San'lığını sundu. Ne tasa... O Pinkerton'u
seviyordu; Pinkerton da onu... (Atasü,1998:
100)

Pinkerton’un gidişini bu şekilde aktaran

Pinkerton’un

Sanayi Devrimi hem teknolojik, hem de

vadettiği

Amerikanlaşma

soyadına

karşılığında,

yazar, daha önce de gelişini “Pırıl pırıl
silahları, gıcır gıcır makineleri olan, gerçek
mi gerçek, madensel mi madensel bir
donanma”

(Atasü,

1998:98)

ile

gayet

gösterişli bir şekilde betimlemişti. İkisinde
de ortak olan unsurlardan biri güç diğeri
ise

ve

demir/madenseldir.

sosyoekonomik

Madam

ve

Bilindiği

kültürel

gibi

boyutlar

Butterfly, aslında sahip olduğu her şeyi;

taşıyordu. Teknolojik değişimlerin başında

kendine ve kimliğine ait unsurları feda

yeni temel maddelerin, özellikle demir ve

edebilmiştir. Madam Butterfly’ın edim

çeliğin

gücü var görünse de esasında bunların

bulundurulursa demirin, demir yollarının

hepsinin

ve metalin kapitalizm için önemi ve

öznesinin

Pinkerton

olduğu

öne

çıktığı

önünde

görülmektedir. Butterfly’ın tek yapabildiği

kapitalizm

Pinkerton’a karşı çıkmamak ve boyun

çözümlenebilir.

eğmektir.

fiillerinin

Pinkerton yalnızca erkekliği ve gücü değil,

olumlu kullanılmasına rağmen 1. örnekte

aynı zamanda kapitalizmi de sembolize

bir umut/amaç ile birlikte bir tasarı

etmiştir. Weber’e göre kapitalizm, insanlık

belirttiğinden, 2. örnekte ise, yalnızca zarfı

tarihinin

ile hafifletildiğinden, Madam Butterfly’ın

ekonomik sistemidir. Weber kapitalizmin

edim

rasyonelleşmiş

Burada

gücünün

yeterlilik

olmadığı,

hayallerinin

adına

göz

en

Zaten

gelişmiş

çağrıştırdıkları
öykü

ve

eğilimlerinin,

boyunca

karmaşık
kültürel

gerçekleşmeyeceği/gerçekleşmediği

değerler ve kurumlar için potansiyel bir

belirtilmiştir.

tehdit oluşturduğunu ve insan özgürlüğünü
bir “demir kafes (stahlhartes Gehäuse)”

Derken Pinkerton'un görevi bitti; düşler
ülkesini bırakıp gerçekler ülkesine, Uzak
Doğu'dan Yeni Dünya'ya, sevdadan evliliğe
dönme zamanı geldi. Pinkerton gözleri yaşlı
Butterfly'ı yeniden dönme sözleriyle yatıştırıp
demir zırhlısına bindi ve engine açıldı. Yüreği
ezildi bir süre... Gençti, güçlüydü, açık deniz
havası ona iyi geldi, tez toparlandı. (Atasü,
1998:101)

içine sıkıştırabileceğini söyler. (1992: 38).
Bu tehdit özelde Çoi Çoi San, genelde
kapitalist

sistemin

altında

ezilen,

gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeleri
tehdit etmektedir. Zira kapitalizmin doğal
sonucu globalleşme nedeniyle millî kültür
ve gelenekler dolayısıyla da bireysel
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kimliklerden vazgeçilmektedir. Böylelikle,

zamiriyle anladığımız kadının ellerine

bu

üzerinden

bırakmak istememektedir. Ayrıca burada

aktarılmış olsa da, bireysel bir kadın

dikkati çeken ve yazarın vurgulamak

öyküsünden çıkarılmıştır.

istediği başka bir kadın olan “yasal Madam

durum

Çoi

Çoi

San

Pinkerton”un
Burada da belirgin bir şekilde iki kişi ve
bunların

temsil

ettikleri

karşılaştırılmış,

Pinkerton’un

dünya

susmaktan

karşılaştırmalarda

karısı
başka

gücüne

olmasına
elinden

ve

rağmen
bir

şey

gelmeyecek bir kadın olarak çizilmesi,

kullanılan niteleyicilerle de yazarın tutumu

meselenin

belirginleştirilmiştir.
Düşten

ekonomik

ekonomik

güç

meselesi

olmaktan ve gelişmiş bir ülkede yetişmiş
olmaktan çıkarak tamamen kadına bakışın

Gerçeğe

her yerde aynı olduğunu, hiçbir zaman
Uzak Doğu’dan
Sevdadan

Yeni Dünyaya

kadının elinden başka bir şey gelmediğini
ve dayatılan rolleri benimsemek zorunda

Evliliğe

olduğunu göstermektedir. Kısaca, tüm

Burada görüldüğü üzere, Pinkerton ve

kadınların “demir kafes” içinde ve çaresiz

temsil ettiği dünya ile Çoi Çoi San ve onun

oldukları belirtilmektedir.

temsil ettiği dünya arasında oluşturulan
tezat

yazarın

somut/maddesel

hem

kadına

gerçeğe

hem

ve

de

Çoi Çoi San- Madam Butterfly:

sisteme

Tabii, dedi Butterfly, haklısınız. Çocuğun yeri
babasının yanıdır, babası şerefli bir Amerikan
subayı, anası bir Japon geyşası ise, eğer...
Çocuğunu öptü ve yasal Madam Pinkerton'a
teslim etti. Sonra içeriye girdi ve babasından
kalma sivri uçlu bıçağı karnına sapladı. (Atasü,
1998:101)

bakışını yansıtmaktadır.
Derken bir gün Pinkerton gerçekten çıkageldi.
Butterfly'ın bir oğlan doğurduğunu duymuştu.
Tasalanmıştı. Onun oğlu bir Amerikalı olarak
yetiştirilmeliydi; eski bir Japon geyşası çocuğa
ne verebilirdi ki? Durumu ezile büzüle karısına
açtı. Yasal Madam Pinkerton güçlü kadındı,
yürekli ve özveriliydi. Hoş, öyle olmasa
elinden ne gelirdi ki? Başka bir seçeneği mi
vardı? (Atasü, 1998:101)

Buraya kadar her şey, toplum için, kadın
erkek ilişkileri adına “oyun” kurallarına
uygun oynanmış, herkes verilen rollerin

Her şeye gücünün yeteceği zihniyetiyle

gereğini yerine getirmiştir. Kadına biçilen

kararlar veren ve eyleme geçen bir erkek

rollere uyulması gibi, klasik bir öykü

olan

açısını

kurgusunun da burada bitmesi beklenir,

görmekteyiz. Gereklilik kipinde belirttiği,

ancak kurguda da toplumsal yapıda da

kendi

gelenek reddedilerek farklı bir yaklaşım

Pinkerton’un
ırkından

ve

bakış
soyundan

olanın

geliştirilir/denenir:

kaderini, kendince yetersiz gördüğünü soru
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Madam Butterfly’ın artık bu bölümde

“Yıllar sonra bir gün Madam Butterfly fikrini
değiştirdi. 80 yıldır, aşk yüzünden intihar
etmekten usanmıştı:
-

sorgulama, hatta kendini ifade etme adına
toplumla iletişime geçme, diyaloglarla

Yeter, dedi, bunca zamandır bu
söylencede rol aldığım. Artık oyundan
çıkıyorum. (Atasü, 1998:102)

söylediklerine karşı çıkma ve eleştirme
edimlerini

Burada, kadın direnişinin ilk çıkışı
görülmektedir ancak tabii ki engelleriyle
birlikte:

Butterfly,

aslında

bir

şeyleri

burada

Çoi Çoi San’ın konuştuğu, karşı çıktığı
görülmemişti sessizlikler ülkesinde:
“Tosca'yla yetinsinler, dedi Madam
Butterfly. Anımsayın, o da intihar etmişti.
Benim gibi bıçakla değil, yüksekten
atlayarak. Hiç anlamam, operalarda
kadınlar niye hep canlarına kıyar?..”
(Atasü, 1998:102)

reddedişle

değiştirme,

başladığı

görülür, zira öykünün bu kısmına kadar

“Kimler miydi bunlar? Yöneticiler,
hakimler, hekimler, eleştirmenler, askerler,
siviller, herkes...” (Atasü, 1998:102)
Madam

gerçekleştirmeye

tüm

kadınların kaderini, rol dağılımını ve
Ancak bu karşı çıkış hoş karşılanmadığı

kimliğini yeniden tanımlamaya çalıştığı,

gibi Madam Butterfly, kendisine biçilen

bilinçli bir eylem olarak gerçekleştirmiştir:

role boyun eğmediği için çirkinleştiği ve
- Bana ne, dedi Madam Butterfly, bıktım
artık. Ölürken ölümümün bir işe
yarayacağını sanmıştım. Baksanıza
oğlum bile beni unuttu, Pinkerton'sa,
üzüldüyse
bile
deniz
havasında
hemencecik iyileşiverdi... Üstelik benden
sonra kimse akıllanmamış; binlerce
Japon, Güney Koreli, Vietnamlı kız
Amerikan askerlerinden gebe kalmış. Bu
düşüncesizliği
protesto
ediyorum.
Ölmeyeceğim işte, yaşayacağım herkese
inat...

kadınlığını yadsıdığı (çünkü kadın rolünün
gereğini yerine getirmek istememektedir)
belirtilir:
Hiç anlamıyorum, niye acı Amerikalıların
değil de Uzak Doğuluların payına düşüyor?
dedi Madam Butterfly.
- Sayın bayan, lütfen, öfke size yakışmıyor.
Güzel
kadınlar
politikayla
ilgilenmez,
çirkinleşiyorsunuz, lütfen...
- Çirkinleşirsem çirkinleşeyim, dedi Madam
Butterfly.
- Çirkin bir sokak anarşistine dönüştünüz.

- Saygıdeğer geyşa, bunu yapamazsınız.
Siz
insanlığın
ortak
kültürünün
malısınız. Sonra Giuseppe Giacosa bu
librettoyu nasıl yazar? Sayın Puccini bu
operayı nasıl besteler? Aşkın yüce
ıstırabını, bekleyişin hüznünü, boşa
çıkan umutlardaki derin kederi ve
kadınların yazgısını, müziğin tanrısal
gücüyle insanların yüreğine kim, nasıl
iletebilir? Sonra, Madam Butterfly
rolüyle ünlenen bütün o sopranoları
düşünün. Renata Tebaldi, Maria Callas...
Onlara bunu nasıl yaparsınız? (Atasü,
1998:102)

Ne kadar da sevimsizsiniz.
Bu iş çığrından çıktı, dediler, fazla uzadı. Adli
bir olay değil bu, artık klinik bir olaya dönüştü.
Size bir besteci değil, bir psikiyatrist gerek
Madam Butterfly. Baksanıza, kadınlığınızı
yadsıyorsunuz. (Atasü, 1998:103)

Tüm ikna çabalarına, alışılagelmişlere,
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kurallara,

hatırlatmalara

rağmen,

artık

Madam

ve

uyarılara
Butterfly’ın

yüzyılların

geleneğini

yadsıdığı

ve

gerekçesiyle

‘kadınlığından’
verilmiştir.

delirdiğine

vazgeçtiğine

Ayrıca

Özür dilerim sayın baylar, dedi, oo, aranızda
tek tük bayanlar da var diye ekledi; özür
dilerim sayın baylar ve bayanlar, canınızı
sıktım. Yeniden söylenceye dönmeye, rolümü
üstlenmeye karar verdim.
- Ohhh, dediler, yöneticiler, hakimler,
hekimler ve tüm yetkililer...
- Yalnız küçük bir sorun var, dedi Madam
Butterfly, söylencenizde ufak bir değişiklik
yapmak zorundasınız. Aşkımı yitirdiğimden
kıymıyorum canıma; o seksen yıl öncede kaldı.
Dünya 20. yüzyıldan 21. yüzyıla dönerken ağır
ağır, başka bir nedenle harakiri yapacağım.
Kendimi yitirdiğim için öleceğim. (Atasü,
1998:104)

değerlerini

tüm

ve
karar

bunlardan

vazgeçmekle kalmayıp eyleme geçtiği ve
hatta suç işlemekle suçlandığı raddeye de
gelinmiştir:
“Babasının bıçağını kaptığı gibi Amerikan
bayrağını yırtıverdi cart diye... Bir kez
daha babasının bıçağını kaptı ve beyaz
geyşa kimonosunu

paralayıverdi.

Ona

Sonuç:

dehşetle baktılar.” (Atasü, 1998:103)

Bu

öykünün

söylem

Ancak sonuç yine durdurulma, zapt altına
alınma ve “demir kafes”e koyma
şeklindedir:

incelenmesinde

çözümlemesi

eleştirel

yönteminin

kullanılmasının amacı, öykü kişilerinin
(karakter ifadesi bilerek kullanılmamıştır,

Yetkililer harekete geçme gereğini duydular.
Madam Butterfly'ı tutukladılar. Dost bir
devletin bayrağına hakaret etmekle suçladılar.

çünkü burada Pinkerton; geleneksel güçlü
erkek tipini, Çoi Çoi San da kadınları
temsil etmektedir) yaşamı algılamalarında,

Onu kargaşa yaratmaktan, düzene karşı
gelmekten, saygıdeğer aile kurumunun
temellerini
sarsmaya
tam
teşebbüsten
yargıladılar, suçlu buldular. Onu bir akıl
hastanesine tıktılar. Ona ekmek, ona su, ona
sevgi vermediler. (Atasü, 1998:103)

düşüncelerinde ve değerlendirmelerinde
söyleme

yansıyan içinde bulundukları

toplumsal ideolojinin belirmiş olmasıdır.
Eleştirel Söylem Çözümlemesi yöntemiyle

Akıl hastanesinde, sorgulama süreci devam

kişinin kendine yarattığı, özgürlüğünü

eder, anlayamadığı insanların ve değer

garanti

yargılarının

topluma,

bırakmayan değerler, ideolojiler, sistemler,

Amerika’ya, Pinkerton’a, hiçbir şeye ait

düzenler ve bunların gerektirdiği kimlik

değildir

tanımlamaları ve rollerin; dilin imkânları

oluşturduğu

artık,

kimlik

bu

yitimi

zaten

altına

gerçekleşmişti ancak zihniyet, kültür ve

ve

bilinç anlamında kendini bir yere ait

oluşturduğu

hissedememekten

dolayı,

bilinçli

son

yazarın

aldığı

seçimleri
kurgulama

alanında

rahat

doğrultusunda
yoluyla

nasıl

ortaya konduğu analiz edilebilmektedir. Bu

eylemini gerçekleştirir; kendini öldürür:

öyküde de gelişmiş, maddi anlamda daha
güçlü bir ülke ve bu ülkenin bir vatandaşı
114

ve erkek olması yönüyle güçlü bir erkek ile

sonuçsuzluğunu

da

göstererek

karşıt özelliklere sahip bir kadın arasındaki

başka bir söylem oluşturmuştur.

aslında

ilişki üzerinden, toplumda güç ilişkileri,
ekonomik

ve

iktidar

gücü,

toplum

dayatmaları ve klişenin, hegemonyanın
(erkek egemenliği ve toplum baskısı) gücü
ile tüm bunların altında ezilen bir kadının
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TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E TÜRK ROMANLARINDA AŞK
İLİŞKİLERİ 
LOVE AFFAIRS IN THE TURKISH NOVEL FROM TANZIMAT
PERIOD TO THE REPUBLICAN ERA
Okt. Rahime SARIÇELİK ABBASBEYLİ
Strazburg Üniversitesi Türk Etütleri Bölümü
rahimesaricelik@hotmail.com
Abstract: The genesis of the genre of novel in
Turkish literature is traceable to the 19th century,
when the proliferation of translations from Western
literature occurred. From place to place, there have
been plot changes in line with the characteristics of
literary periods. However, the concept of love has
demonstrated its existence as a theme almost in every
literary period. Although it appears as a theme in
poems, novels, or more precisely put, almost in every
literary genre, very little attention has been given to it
as a research topic. The purpose of this study is not
only to investigate the “concept of love” from
Tanzimat Reform Era, which is thought to have
marked the genesis of Turkish novel, through the late
New Republic Era, but also to provide a deep insight
into the concept by scrutinizing the birth of the
Turkish novel as a result of translation works.
Furthermore, the phenomenon of Westernization, how
the genre of novel was perceived and how the concept
of love was reflected in the novels during abovementioned eras, characters in novels as well as the
features of their love affairs, the issue of marriage and
finally, the relationship between the author and his
characters will also be analyzed. Through the agency
of those series of analysis as well as a number of
examples of novels from the above-mentioned eras,
this study aimed to provide an answer to the question
of whether the “concept of love” in Turkish novel
went through a transformation in the course of its
journey from past to present.

Özet: Türk romanının doğuşu 19. yüzyılda batı
romanlarından çevirilerle başlar. 19. yüzyıldan
20. yüzyıla kadar roman konuları yer yer
GİRİŞ
dönemin özellikleri doğrultusunda değişir. Aşk
kavramı ise her dönem edebiyatın konusu olarak
varlığını korur. Her ne kadar şiir, roman, öykü
ya da edebiyatın bütün türlerinde karşımıza
çıksa da, bir araştırma konusu olarak ondan çok
söz edilmemiştir. Çalışmada “aşk “kavramı,
Türk romanın başlangıcı sayılan Tanzimat
Edebiyatından Cumhuriyet döneminin son
dönem Türk edebiyatına kadar incelenmiş; bu
kavramı daha iyi algılayabilmek için Türk
romanın çevirilerle ortaya çıkışı, batılılaşma
olgusu, dönemin roman anlayışı, dönemin
romanlara yansıttığı aşk, romanlarda kişiler ve
ilişki biçimleri, evlilik, yazarın oluşturduğu
kahramanları ile ilişkileri irdelenmiştir. Bu
analizlerle, Türk romanlarında ”Aşk” geçmişten
günümüze yaklaşıldığı zaman diliminde bir
değişim geçirmiş midir? Sorusuna birkaç dönem
roman örneği aracılığı ile cevap aranmıştır.

Anahtar kelimeler: Türk romanı, Aşk, Kadın,
Erkek, Batılılaşma

Keywords: Turkish novel, love,
Westernization



woman, man,

Bu makale “L’évolution de l’amour dans les romans turcs du XIXe au XXe siècles” (19. yüzyıldan 20.
yüzyıla Türk Romanlarında Aşkın Evrimi) adlı yüksek lisans tezinden yararlanılarak yazılmıştır.
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Kırım savaşı ve Batı ülkelerinin Osmanlı

GİRİŞ

imparatorluğunun
olmasıyla

Türk edebiyatında “roman” kavramı 19.
yüzyılda

ilk

defa

Şinasi
romanının

edebi

ve

tarihsel

sancılı
anlayıştan

ya

hareketlerinin

anlayabiliriz.
edebiyata

beraberinde

bir
bir

süreçte

eski

anlayışa

geçiş

çatal

etkisi
kıyafete,

bıçak

konuşmalara,

oturup kalkmalara kadar birçok alana
sinmiştir. Öyle ki bu durum yazarları da

da

batılılaşma yanlısı olan ve olmayanlar

toplumsal koşulların hazırladığı bir anlatı
olmadığını

farklı

kullanımından

çevirileriydi.”

ürettiği

Kısa

batılılaşma

romanlar

(Finn, 2003: 2). Böylece Osmanlı’da
toplumun

de

bağlı kalma çabası vardır. Yine de

çıkış noktasını açıkça gözler önüne serer.

romanın,

toplumunda

çağdaşlaşma isteği, bir tarafta da geleneğe

Robert P. Finn’ in şu ifadesi bu türün

romanlarının

anlamak

yaşanmıştır. Bir tarafta Batı’ya bakarak

daha doğru olacaktır. (Moran, 2011: 25).

Fransız

Osmanlı

süreçleri

getirmiştir.

taklitleri ile ortaya çıktığını söylemek

ilk

iyi

batılılaşma rüzgârı ile yenileşme çabaları

kültürel

de, batı romanlarının çevirileri ya da

yayımlanan

anlamda

gerekmektedir.

geleneğinden beslenerek doğmuştur dense

“Türkçede

biçiminin

anlamak için romanın geçtiği dönemi

kaynağı

kadar bazı edebiyat eleştirmenlerince
Türk

yaşam

girdiğine tanık oluruz. Türk romanını

konusunda bir ipucu vermektedir. Her ne

roman,

Avrupalı

yavaş yavaş Osmanlı sosyal hayatına

tarafından

kullanılmış ve Türkçeye kazandırılmıştır.
Bu durum Türk

hâkim

ekonomisine

olarak ikiye bölmüştür. Yazarların batıya

Reform

dönen

yansımış,

yüzleri

roman

geleneğinin

oluşmasını sağlayacaktır. Eski Türk anlatı

batılılaşma kaygısının kazandırdığı bir tür

türleri

olarak karşımıza çıkacaktır.

ise

gerçeği

yansıtmaması

ve

niteliksiz oluşu ile yargılanacaktır. Bu
gerekçelerle Tanzimat dönem yazarları
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roman

türünü

denemişlerdir.

ilk Türkçe roman olan Vartan Paşa’nın

Bu

denemeler roman çevirileriyle başlamıştır.

Akabi

(1851)

Hikyayesi’nde

Akabi

karakterinin Atala’yı okuyup ve ondan
etkilendiğini görürüz. Araba Sevdasının

İlk roman çevirisi olarak kaşımıza Yusuf

karakteri Bihruz da Fransızca öğretmeni

Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği
“Telemaque”

ile bu romanları okur. (Moran, 2011: 75)

(1862) çıkar. Fakat bu

Romanlarda karşımıza çıksalar da yapılan

süreçte en çok “aşk “ konulu romanlar

ilk

çevrilmiştir. Yazar ya da okur en büyük

çevirileri

roman

çok

başarılı

olamamıştırlar. Çeviriler kitabın özeti

ilgiyi bu türe göstermiştir. Sebebi bir

şeklinde yapılmıştır. Ayrıca eserlerin bazı

yoruma göre Osmanlı toplumunun flörte

bölümleri dönemin sansürüne takılmıştır.

açık olmaması, aşk ilişkisinin en açık ya

(Strauss, 1994: 152)

da daha bağımsız şekliyle romanlarda
yaşanmak istenmesidir. (Yalçın, 2006:
220)

Bir

başka

zihniyetindeki

Osmanlı

Bu çalışmada, Türk romanının doğuşu

belirtisidir.

itibari ile Osmanlı yaşantısının, içinde

yorumsa

evrimin

(Özcan, 2012: 51) İlk dönem Türk

bulunduğu

romanlarını

düştüğü yerden kalkmak için kendine

okurken

kahramanlarının

kitap

bulduğu

François

sosyal
çare

politik
olarak

durumun;
batılılaşma

Chateaubriand’ın Atala (1801), Bernardin

çalışmalarının romanlara nasıl yansıdığını

de Saint-Pierre’in Paul et Virginie ya da

görmeye çalışacağız. Ayrıca aşk olgusunu

Alexandre Dumas (oğul)’un La dame aux

yazarların romanlarına nasıl ve neden

Camelias’ı
okuduklarına

gibi
tanık

eserlerden
oluruz.

konu

birini

sürecin

François

edindiklerini,
yazar

ve

yaşanan

tarihsel

yarattıkları
neler

kitap

yüklediğini

Chateaubriand’ın Atala’sı (1801), ilk kez

kahramanlarına

Recaizade Mahmut Ekrem tarafından

anlamaya çalışacağız. Çalışma konusu

1872’de çevrilmiştir. Bu bilgiye rağmen

olan
118
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örnekleriyle

gerektiği konusunda reçete yazmaktan

irdelenecektir. Aşkın dönemlere göre

geri durmamıştırlar. (Başlı, 2010: 149) İlk

nasıl

dönem romanlarını okurken yazarların

dönemlerinin
bir

roman
değişiklik

gösterdiği

ensemizde

nefeslerini

incelenecektir.

duymuşuzdur.

Güzin Dinon’ un bu konudaki tespiti de
düşüncemizi aydınlatır: “Ahmet Mithat

1. 19. Yüzyıldan 20. yüzyıla Roman ve

Efendi tezli konulara girişip biraz da

Aşk:

ilkellikle

kişilerini

zorlarken,

Namık

kemal tutucu ahlak kurallarına bağlı kalır
Türk roman geleneğinin başlangıcı olan

ve düşkün kadın tipini değiştirmez.”

çeviri romanlarında Fransa’dan yayılan

(Dino, 1978: 89)

romantizm ve realizm akımlarının etkisi
duyulur. En güçlü romantizm Bernardin
de

Saint-Pierre’in

Paul

et

Dönem yazarlarında en fazla rastlanan

Virginie

durum

romanında hissedilmiştir. Tanzimat ve

Kitaplarında

akımların etkisiyle olay ya da kurguları
etrafında

belirlemekten

kendini

Türk

yazarlar,

alamamıştırlar.

kanıt

yazarlar

ilişkilerin

olarak

da

kadını

nasıl

bocalamaları

bir genç kızdır yahut genç bir adamın
mahvedilişini

hazırlayan

romanın

kahramanıdır. Şu da belirtilmelidir ki,

İmparatorluğuna
nasıl

nasıl

etmektense ölümü tercih eden romantik

Toplumu

haline gelmiştir. Hatta batılılaşma etkisi
Osmanlı

konuları

gösterilebilir. Kadın, sevgilisine ihanet

bilinçlendirmek onların en asli görevleri
altındaki

bazı

yaratacaklarında

sosyal çıkmazdan insanları sıyırmak için
sığınmıştırlar.

keserek

göstereceklerinin telaşı gözlemlenir. Buna

Osmanlı’nın içinde bulunduğu siyasal ve
aşka

akışını

açıklamalar ya da yorumlar yapmalarıdır.

Servet-i Fünun dönemi romancıları da bu
aşk

romanlarının

Şemsettin Sami ya da Ahmet Mithat

yaşanması

Efendi gibi Tanzimat yazarları, kadın
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haklarının yok denecek kadar az olduğu

toplum

Osmanlı

eserlerde,

toplumunda

kadınların

yapısına
aşk

şahit
adeta

oluruz.

Tüm

erkekler

için

eğitilmesinin önemini, görücü usulü ile

yazılmıştır. Yine de aşk o dönemin en

olan evlilik problemlerini ve söz hakkı

leziz hazzı olarak romanlardan okuyucuya

olmayan

yansmıştır. Tanzimat birinci ve ikinci

kadını

da

sıkça

dile

dönem ve Servet-i Fünun romanlarında

getirmiştirler.

yazarların aşkı, herkesi peşinden koşturan,
düşündüren, uğruna ölümlere gidilen,

Romanların aslında birer tarih ya da
sosyoloji

kaynakları

gerçekliğinden
romanlarının

bakılacak
da

acılar duyulan insanın vazgeçilmez bir

oldukları
olursa,

dönemin

parçası olarak gösterdiklerini görürüz.

aşk

Romanlarda kadın ve erkek arasındaki aşk

Osmanlı

çeşidi

İmparatorluğunu anlayabilmek açısından
nasıl

da

değerli

anlaşılabilir.

bir

tür

çok

Melodram en

âşık karakterleri roman sonunda ölmüştür.
Ayrıca bu dönem romanlarının erkek

erkek ilişkileri, kadının toplumdaki yeri,

karakterlerinin babalarının hep ölmüş

toplumun sosyal yaşayışı, evlilik, aile,

olması

cinsellik ilişkileri açıkça algılanabilir. Bu

da

dikkate

değer

bir

durumdur.

noktada dönem romanlarında ataerkil bir

Kendini öldürmek

Romanın sonu

isteyen karakterler
Agapi Hikyayesi

En

önemli unsurdur. Neredeyse tüm roman

çıkılarak, Osmanlı toplum yapısı, kadın

Yazar

aşkıdır”.

işlenense aşkın gizidir.

olduğu

Aşk ilişkilerinden yola

Roman

“Yıldırım

Vartan Paşa

Agapi

(1851)

120
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Taaşşuk –ı Talat

Şemsettin Sami

Fitnat

Ölür

Bihter

Ölür

Handan

Ölür

Aysel

Kendini

ve Fitnat
(1872)
Aşk-ı Memnu

Halid Ziya

(1900)

Usakligil

Handan

Halide Edip

(1912)

Adivar

Ölmeye yatmak

Adalet Ağaoğlu

öldürmeyi reddeder.

(1973)

Bilindiği
2. Tanzimat Döneminden Cumhuriyet
Son

Dönem

Edebiyatına

Türk

gibi,

roman

başlangıcı

Tanzimat’tan 1950’lere kadar batılılaşma
ve doğu batı karşıtlığı konuları işlenmiştir.
Sonraki süreçte ise daha fazla sosyal

Romanlarına Bakış:

olgulardan, köy hayatından bahsedilmiştir.
Ezilen kişiyi esas alan romanlar da ortaya
İlk

Türk

batılılaşma,

romanlarının
ilk

görüşte

konuları;
aşk,

çıkmış ve bu romanlarda modernleşme
sorunu

deşilmiştir.

1974’lerde

Oğuz

kavuşulamayan aşk ilişkileri, toplumun

Atay’la modernden post moderne geçilen

kıstasları, zorla yapılan evlilik, kadın ve

edebiyat sürecine kadar roman bir eğitim

züppe erkek tipidir. Şerif Mardin’e göre

aracı olmuştur. 1980’den sonra azar azar

dönem yazarları romanlarda en çok iki

günümüzde

durdular;

bütünüyle

romanlar

Kadının

bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Yazarlar,

toplumdaki yeri ve üst sınıf erkeklerin

ders verme derdini bedenlerinden sıyırmış

batılılaşması. (Mardin, 2013: 30)

gibi görünmektedir.

sorun

üzerinde

ise

2.1 Batılılaşma ve Züppe Erkek Tipi:
121
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romancılığa büyük bir adım atar. Vartan
Paşa’nın

Batılılaşma çabalarının sonucunda roman

ilk

geçememesinin nedeni Ermeni harfleri ile

roman

Türkçe basılmış olması olarak Andres

sayılan Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ın

Tietze

(1872) bir roman denemesi olduğunu ve
teknik

anlamda

barındırdığını

tespit

birçok
ederiz.

önsözünde

(1851) romanının ilk Türkçe roman olma
gerçeği kabul edilmiştir. Zira romanı
okurken de kendisinden yaklaşık yirmi yıl

kusurları bizi roman geleneğinin köklü bir
ispatına

bulunan

durum karşısında bile Akabi Hikyayesi

(Başlı,

kurulmuştur. İlk örneğin bu görünür
olmadığının

Kitapta

gösterilir. (Vartan Paşa, 1991: Önsöz). Bu

hatayı

2010:226). Üstelik mantıksız rastlantılarla

geçmişi

(1851)

Tal’at ve Fitnat (1872) romanı yerine

hatalı Türk edebiyatında yerini almıştır.
baktığımızda

Hikyayesi

romanının bilinememesi ya da Taaşşuk-ı

türü başarılı ya da başarısız, eksik ya da

Günümüzden

Akabi

sonra yazılacak olan Tanzimat romanlarına

götürür.

nasıl da benzediğini görürüz.

Güzin Dino da bu gerçeği şu sözlerle
onaylar: “Türk romanı hem geç doğmuş
hem de aceleye gelmiştir. Roman türlerine

Tanzimat konularından bir tanesi de

ancak

“züppe”

19.yüzyılın

ikinci

yarısında

yaklaşılmıştır.” (Dino, 2008: 6)

erkek

tipidir.

Yine

Vartan

Paşa’nın Akabi Hikyayesi (1851) bu
konuya da değinir. Karakter Rupenig
Aga’dır. Oysaki Ahmet Mithat Efendi’nin

Batılılaşma olgusuyla ilk karşımıza -geç
keşfedilen-

Vartan

Paşa’nın

Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875)

Akabi

eserindeki başlıkta adı geçen Felatun

Hikyayesi (1851) çıkar. (Vartan Paşa,

oldukça

1991: 12) Bu roman yerine ilk Türk

Beyle

romanı olarak kabul gören Şemsettin

(Başlı,2010:193)

Bu

benzeşirler.
eser

Türk

edebiyatında züppe tipini ilk işleyen roman

Sami, Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat (1872) ile

sayılmıştır. Bu tip adeta batılılaşma olgusu
122
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ile doğru orantılıdır. Bu karakterin, politik

yaşadıkları anlatarak, batılılaşmanın doğru

ve ekonomik koşulların değişmesi sonucu

anlaşılmadığı vurgulamaya çalışmıştır Bu

yeni bir alafranga tipin oluşumunu ve

tipler, abartılı özellikleri ile “alafranga

yazarların

tipi”dir. 1940’lardan

aşırı

yaklaşımlarını

batılılaşma

sorununa

gözlemlemek

olanağı

itibaren saflığını

kaybetmiş ahlaken bozulmuş bir tipe, 1959

verdiğinden bahsedilir. (Moran, 2011: 48)

Yusuf

Recaizade

batılılaşmış bir toplumun “amaçsız” ve

Mahmut

Ekrem’in

Araba

Atılgan

romanlarındaki

artık

“bunalımlı” karakterlerine dönüşür.

Sevdası (1896) roman kişisi Bihruz Bey bu
konu için biçilmiş kaftandır ama sonraki
tarihlerde Peyami Safa ve Yakup Kadri’de

2.2 Aşk İlişkileri:

bu tiplerin değiştiğini biliriz. Tanzimat
dönem romanı olmasa da, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu’nun

Ankara

(1934)

olgusunun

batılılaşma

romanı

Akabi Hikyayesi’ni (1851) ilk roman

nasıl

olarak bu çalışma içinde kabul edecek

anlaşıldığını gösteren iyi bir örnektir. Zira

olursak,

bu

bu

Ermeni

toplumu

romanda

Osmanlının
değişimi

batılılaşmaya

ve

Osmanlı

noktasında

üç

geçiş,

aydınlarının
ayrı

eserde

Katolik-Ortodoks

arasındaki

mezhep

kavgası nedeniyle buluşamayan Akabi ve

dönemi

Hagop Aga arasında ölümle sonuçlanan

görürüz: Sakarya savaşı öncesi (1922’ye

derin, dokunaklı aşk vardır. Hagop Aga ile

kadar), Cumhuriyet ilanı, Cumhuriyet

Akabi ilk görüşte âşık olurlar. Eserde şu

sonrası (1937-1943).

ifadeye

rastlarız.

geldiklerinde

bir

esrar

ilham

rast
ile

birbirlerini

çerçevesinde

tipi”

mümkinsiz oldugine ol dakikeden karar

ahlaksızlıkları,

virirler.” (Vartan Paşa, 1991: 52) İki

sorumsuzlukları yüzünden nasıl felaket

sevgilinin aşkları hazin bir sonla biter.

erkekleri

ve

onların

“züppe

123

artık

defa

Bu dönem romanları, batılılaşma olgusu
mirasyedi

tanıyub

“ilk

ayrılmak
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Hagop, başkasına yar olmaktansa kendini

ol derece al’a şeydir ki, insanlerin

zehirleyerek

Akabi’nin

beyninde merhameti kaldırup ve en ziyade

kederinden ölür. Romandaki bu son da

fenaliklere vesile olan, yalnız gendiyi

yine ilk roman örneği olarak görülen

düşünmeklik huyunu bile def itmeye sebeb

Taaşşuk-ı

olur.” (Vartan Paşa, 1991: 61 )

ölen

Tal’at

sevgilisi

ve

Fitnat

(1872)

kahramanları Talat ve Fitnat’ın ölümle
biten sonla aynıdır. İkisinde de tutkulu

Tanzimat döneminin ardından Servet-i

sevdiğinden başkasının olamayacak bir aşk
derinlikli

hissedilir.

İki

kitapta

Fünun

da

Ekrem’in

sevgililerin birbiri ile buluşmaları oldukça

romantizme

zordur. Şemsettin Sami romanında erkek

bir

Hatta

hastalıktır.

ardından

kederlerinden

onlar

dayanamaz
da

ölürler.

yoktur

o

sıralar.

tamburdur… Bir tamburdur… Bundan
daha aptalca bir şey var mı? ” ( Mahmut

öyle

Ekrem, 2009: 93)

derindir ki bu ilk kitaplarda sevgililer
ölenin

daha

yerle bir eder. “Aşk! Aşk! Aşk nedir? Bir

mazeretleri
Aşk

roman

olarak Türk romanındaki duygusallığı

yetiştiğini okuruz. İkisinin de sevgililerine
yakalandıkları

hatta

birden silkelenir. Realizmin ilk örneği

ve Hagop’un sevgililerine ölüm anında
ulaştıramama

okuyan,

romandaki Bihruz züppe tipli karakteri

ayrılmaktansa

ölüme giderlerken, erkek karakterler Talat

mektuplarını

meydan

(1896)

Romantizm havasında dolanan okur bu

sevgililerinden mektup alamayan kadın
sevgililerinden

Sevdası

hafife alan, aşka tambur benzetmesi yapan

64) İki eserde de âşık karakterin mektupla

âşıklar

Araba

Mahmut

eser olarak karşımıza çıkar. Bu kadar aşkı

çarşaf giydirmiştir. (Şemsettin Sami, 1992:
görülür.

Recaizade

Tanzimat romanları ile dalga geçen bir

karakteri Talat‘a Fitnat’ı görmek için

haberleştikleri

romanı

ve
Aşk

Realizm akımının gerçekçiliğinde bile aşk

romanlarda büyülü tanımlanır: “Muhabbet

yine kendini Tanzimat dönemi tutkusu ve
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göstermiştir.

giziyle

Halid

romandan

Ziya

çok

sonra

gelen

Yusuf

Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu (1900) ve

Atılgan’ın Aylak Adamı (1959) ya da

Mehmet

(1901)

Adalet

gönüllere

(1973)

Rauf’un

romanlarında

aşk

Eylül
yasak

Ağaoğlu’nun
romanlarında

Ölmeye
bu

Yatmak
tarihlerin

saplanmıştır. Her iki romanda da toplumun

öncesindeki romanlardan oldukça özgür

yasak

bir aşk ilişkisi olduğu fark edilir. Hatta

çizgilerinde

tutunmaya

çalışan,

aşkın o gizinin ve tutkusunun çok yoğun

ruhlara yapışmış bir aşk dikkati çekmiştir.

yaşanmadığını, aslında aşkın büyüsünün
çok hızlı kaybolduğu hissedilir.

Milli edebiyat dönem yazarı Halide Edip
kendi

hayatından

esinlenip

Adam (1959) roman karakterinin bir adı

yazdığı

bile yoktur. Eserdeki C. adı verilen

Handan romanında da Eylül ve Aşk-ı

karakter aşırı yabancılaşma, bireyselleşme

Memnu romanlarındaki gizli aşka rastlarız.

sürecine giren, mutsuz, belki de bencil bir

Handan adlı karakter kardeşinin kocasına

kişi portresi çizer. Bu tip yeni bir tiptir ve

âşık olmuştur. Cevdet Kudret Handan

aşkı arar ama o tam bir aylaktır ,denebilir.

romanı için şöyle der: “Mehmet Rauf’un

Adalet Ağaoğlu ise romanındaki Aysel’i

Eylül ‘ünde olduğu gibi bunda da saygı ve
insanlık

görevi

dolayısıyla

aydın bir kadın olarak sunmuştur fakat

açığa

Aysel’de yaşadığı toplumu aşan bir kararla

vurulamayıp içe gömülen aşk duygusunun

kitabın sonunda ölümü reddeder. Hayata

doğurduğu ruh sarsıntıları anlatılmıştır.”

eşini aldatmış olmasının hesaplaşması ile

(Kudret: 1998: 68).

devam eder. Bu son iki roman ilk roman
örneklerindeki

Çalışmamızı

1940

yıllarına

karakterlerden

karakterlere

romanında görülen duygu gevşemesinin bu

sonraki kitaplarda da buluruz.

olduğunu

belirtmektir.

oldukça

faklıdır. Dönemin aşka ve aşkı yaşayan

kadar

sınırlamamızın amacı bu tarihlerde Ankara
yıllarda

Aylak

Bu
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biçare evlenmezsizin ihtiyar gider; kimse

2.3 Evlilik ve kadın:

almaya tenezzül etmez. Amma sizin en
fenası, en uğursuzu, en sakatı bakarsın ki

Evlilik sorunları da yine ilk roman Akabi

kızların en güzelini, uslusunu alır da

Hikyayesi’ nde (1851) esas konulardandır.
Zorla

evlendirilen

romanın

biçareyi esir eder.” (Şemsettin Sami,

Fulik

1992: 22) Evlilik konusu ile irdelenen

dudusunun duyguları kitapta şöyle dile

aslında kadının sorunudur da. Berna

getirilir: “Şimdiye kadar niçe kızler Fulik

Moran Tanzimat romanlarında kadına iki

dudu misillu telpeçenin altından ah u vah
iderek

mecbur

olmuşdırler

türde yer verildiğini söyler. Birincisi “

horane

kurban tipi” ikincisi de “ölümcül kadın”

yaklaşmağe ve gözlerinden yaş akarak

tipidir. (Moran, 2011: 39) Buna uygun

asla sevib birlikte imtizac idebilmeye

olarak Akabi ve Fitnat kurban tipli

ümidleri olmayan kimselere söz virmiş

kadınlardır.

dirler müddedi ömürlerinde bir dahi
ifadelerdeki

Taaşşuk-ı
romanında

Tal’at

benzer
ve

Talat’ın

(1872)

annesi

Saliha

İntibah

Ali Bey’i kurtarmak için kendini feda

yakarışları

Fitnat

Kemal’in

(1876) adlı romanında ise cariye Dlaşup

ayrılmamağe.” (Vartan Paşa, 1991: 121)
Bu

Namık

etmesi ile kurban kadına diğer bir örnek
olmuştur. Asıl kadın kahraman Meypeyker
ise yazara göre ölmesi gereken ahlaksız bir

Hanımdan dinleriz: “Bize bir defa filan

yaratıktır demek mümkündür.

adamı koca ister misin? Yahut kimi koca
istersin? Diye bir sormak yok. Bize derler:
“İşte, seni filan adama vereceğiz.” Biz

Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ile

sukut ederiz ama gönlümüz ne der? Gider

Rakım Efendi (1875) romanında o zamana

bakarız ki, bize koca olacak adam altmış

kadar kurban olan kadını birden ayakta

yaşında yahut ahmak. Ah siz erkekler ne

görürüz. Yazar bu esrinde, bir cariye olan

zalimsiziniz! Bir kızcağızın bir gözü biraz

Canan’ı Rakım Efendi ile evlendirir.

şaşı olsa yahut ayağı biraz topal olsa,

Cariyeler ile evlilik bu zamana kadar
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romanlara hiç konu olmamıştır. (Finn,

Ahmet Hamdi Tanpınar söyle der: “Hiçbir

2003: 25)

muharrir

yoktur

ki,

kendi

neslinin

hikâyesini bir defa olsun yapmasın.”
(Tanpınar, 1997: 490) Her dönem yazarı

Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu (1900)

bu sözlere sadık kalmıştır. Aşka bakışları

romanı kadın karakteri Bihter ve Mehmet

da bu sadakatle beslenmiştir. Tanzimat

Rauf’un Eylül (1901) kitaplarının kadın

döneminde yazarların romanlarında aşka

karakteri Suad evli iken başka bir aşka

genel tutumları abartı, rastlantılı olmuştur.

tutulurlar. Elbette ki iki kadın da roman

Terbiye

sonunda ölürler. Aynı son Handan esrinde

her kahramana ceza ve başarısızlık reva

ilginç bir tespit yapar: “İzdivaç nedir ki?
ve

görülmüştür. Şemsettin Sami, Taaşşuk-ı

yalnız

Tal’at ve Fitnat (1872) romanındaki Fitnat

dakikalarında bir ihtiyaç değil mi?”

ve Talat da Akabi ve Hagop gibi başarısız

(Adıvar, 2007: 140)

Evlilik

kavramının

üstlerine

sıralamıştırlar. Çağının törelerini çiğneyen

Fakat Halide Edip kitapta evliliğe dair
bedbaht

ile

aralarında gereken dizginleyici cümleler

acısının verdiği azaba dayanmayarak ölür.

hasta,

ilkesi

yapışmış bu rollerini oynamış ve roman

de vardır. Kahraman Handan gizli aşk

İnsanın

edicilik

olmuş âşıklardır. (Finn, 2003: 16)

Halide

Edip’ten

İlk

sonraki yazarlarda daha da bir esnediğine

roman

kahraman

şahit olacağız.

yazarları
ve

özellikle

âşıkları

kadın

öldürmekle,

omuzlarındaki toplum baskısı yükünü
silkelemiştirler. Suçları delice sevmek ve

2.4

Yazarların

Romanlarda

bu uğurda bir arda olmayı deneyen âşıkları

Aşkı

melodramlı

yansıtışları:

sonla

öldürmeyi

tercih

etmişlerdir. Ahmet Ö. Evin o dönemde
melodramatik oyunların ve romantik bir
127
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havada tasarlanmış trajedilerin çok revaçta

çalışmasında bu roman için bir ahlak

olduğu dikkate alındığında böyle bir sonu

aşılama niyetiyle tasarlanmış ilkel bir

fazla şaşırtıcı bulmadığını söyler. (Evin,

hikâye olmaktan öteye gidemediği yorumu

2004: 68)

ile karşılaşırız. Bu roman bir tarafı ile
Hikâye-i Hançerli Hanım’a benzetilirken
bir yandan da Alexandre Dumas’ın (oğul)

Yazarlar romanlarının arasında seslerini
kahramanlarına

(La

yükseltmekten

çekinmemiştirler.

Ahmet

dame

aux

Kamelyalı

Camelias)

Kadın’ına benzetilir. (Evin, 2004: 83)

Mithat

Fakat yazar Alexandre Dumas kadar

Efendi’nin Felatun Bey ile Rakım Efendi

cesurca

(1875) dönemin aydın yazarı öyle taraf

kahramanının

duramamıştır.

tutmuştur ki birçok dönem yazarı gibi

kahramanı

kahramanlarına üvey baba muamelesi

Namık

arkasında

Kemal

Mehpeykerle

roman

bir

türlü

barışamamıştır. Her yeri geldikçe “yılan

yapmıştır diyebiliriz. Bu roman için

kadın, kötü kadın” ifadelerini kullanmıştır.

Mustafa Nihat Özön şunu söyler: “Belli ki

Kamelyalı

Oysaki

Ahmet Mithat, Felatun Beyi hiç sevmiyor,

bu

Margerit

Rakımı çok seviyor.” (Özön, 1936: 255)

tür

Kadın
itiş

kahramanı

kakışa

maruz

kalmamıştır. Hatta yazar Alexandre onunla

Rakım Efendi, doğu ve batı kültürünün bir

duygudaşlık kurmuş ve Arman’a aşkını

karışım örneğidir. (Mardin, 2013: 34)

kutsamıştır. Margerit’i yaşanmış büyülü
bir aşk olarak rafa kaldırmıştır. Oysaki

İlk psikolojik boyutlu bir tip analizi

Mehpeyker ölümü hak eden, genç ve

yapmaya çalışması ile önemli bir roman

zavallı

olan Namık Kemal’in İntibah (1876)

fahişedir. Onunla yazar hiç de göz göze

eserinde

gelmek

yazar

her

an

seslenmiştir.

Ahmet

Romanlarının

Kökenleri

okuyucuya

Ö.Evin
ve

erkekleri

istememiştir.

Tanpınar,

Türk

Mehpeyker

Gelişimi

128

baştan

çıkaran

bir

Ahmet

Mithat

Namık

Kemal’in

aslında

için

esinlendiği

roman
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karakteri Margerit’le benzerliği açıkken

edebiyat yazarı olarak oldukça başarılı

Mehpeyker’i Dlaşup karakteri ile iki

yansıtır. Yine de toplumun kırmızıçizgisini

kadına böldüğünü söyler. Dlaşup’u fuhşun

kahramanına geçiremememiştir.

karşısında temiz

insan olarak

görür.

(Tanpınar 1997:403) Mehpeyker ona göre

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara

yalancı da değildir. Buna şiddetle karşı

(1934) romanında Selma Hanımın kocası

çıkar.

Hakkı Bey ardından da Neşet Sabit Beyle
yaşadığı

aşk

ilişkileri

yazarın

adeta

Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu (1900) ve

yaşanan döneme gönderme yapmasıdır.

Mehmet

Eskimiş,

Rauf’un

Eylül

(1901)

yıpranmış

bir

imparatorluk

romanlarındaki kahramanlarına yasak aşk

birinci kocasını, milli mücadele dönemi

yaşatan yazarlar bunun bir bedeli olduğunu

Hakkı Beyle aşkını, Cumhuriyet dönemi

okuyucuya bildirmiştirler. Mehmet Rauf

ise Neşet Beyle yaptığı son evliliği

romanı sonunda iki âşık karakterleri Necip

simgeler demek mümkün olacaktır.

ve

Suad’a

yangında

ölmeyi

layık

bulmuştur. Arkadaşının karısını seven
Necip’e yazar onmaz bir vicdan azabı
SONUÇ

çektirmiş ve sürekli kendini sorgulatmıştır.
Aldatılan koca Süreyya ise yanan âşıkları
izlemiştir. Yazar Süreyya’nın tarafındadır
ve

âşıkların

cezalarını

Adeta insanın tarifi ile aşkın tarifi iç içe

çekmelerini

verilmiştir, der Alemdar Yalçın. (Yalçın,

izlemesini istemiştir, diyebiliriz.

2006: 217) Aşkı konuşmayan, dünya
üzerinde onu hissetmeyen hiçbir topluluk

Halide Edip Handan (1912) romanı ile

olmadığını söyleyerek, Robert A.Johnson

kadın

da bu fikri onaylarken şunları ekler:

psikolojisini

bir

milli

dönem
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“Hemen herkes bağlanacağı bir ilişki arar.

toplumda saygınlık gören, olması gereken

Çoğu kişi buna gereksinmemiz olduğunu

bir kurum olarak roman kahramanlarının

hisseder ve insanlar hiç durmadan ilişki

karşılarına çıkarılmış ya da dayatılmıştır.

konusunu konuşur ve okur.” (Johnson,

Hatta o çemberin içinde olmamaktan

2001: 102) Görünen şudur ki, insan aşkı,

rahatsızlık duyulmuştur. Oysa gerçek olan

aşk

insan doğası hiç de tek eşli değildir

da

insanı

yaşamının

her

doğurmuştur.
döneminde,

İnsan
kendini

Ayşegül

diyerek

Yaraman,

hissettirmiş ve tartışılmışsa da herkesin

H.R.Gürpınar’ın eleştirisini şöyle aktarır:

farklı algılaması sebep gösterilerek, tanımı

“H.R.Gürpınar

yapılmaya cesaret bile edilememiştir. Aşk

yazarlarından farklı olarak evlilik kurumu

doğası

ve aşk anlayışını kıyasıya eleştirmiştir.

gereği

olumsuzluklardan

dönemin

birçok

Aşkı kısa zamanda doyuma ulaşarak

beslenmiştir.

sönecek bir tutku olarak değerlendirerek,
Hangi

romana

çevirsek

ne

yüzümüzü

kadın

ne

yaratılmadığına

neredeyse hiçbir büyük aşkın kahramanları

de

erkeğin

inanmış

tekeşli

ve

evlilik

kurumunun bu olguya ters düştüğünü iddia

bir arada görememişizdir. Aşk, kimseye ait

etmiştir.”

değildir adeta. Batının Romeo ve Juliet’
tinden Osmanlının Akabi ile Hagop’una
kadar hiçbir toplum da aşkı kendine mal

62)

dünyasına

baktığımızda

aynı

dikkatimizi

çeker.

F.

ifadesiyle

edememiştir.

2001:

(Yaraman,

Otto

“Kadınlar

bir

Batı
tutum

Kenberg

erkek

için

yaratılmıştır, ama erkek hayat ve bütün
kadınlar için yaratılmıştır.” (Kernberg,

İlk Türk romanlarında karakterler aile ya

2011: 83) Tüm eserlerde önemle altı

da

sıkıştırılmış,

çizilen bir kavram çıkıyor ki: “sadakat”

onaylanmayan, gizli yaşanan aşk ilişkileri

yani “sevgiyle bağlılık…” Yoksa aşkın

ortaya

değişebilirliği ifade ediliyor. Bu konudaki

evlilik

kavramlarına

çıkmıştır,

diyebiliriz.

Evlilik
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aktarır: “Epiktetos: Eğer herkes evlenmeyi

en güzel sözler -dönemine bakınca şaşırtsa
Atala

reddederse neler olur? Yurttaşlar nereden

(1801) romanında ifadesini bulur: “Eğer

gelir? Bu yurttaşları kim yetiştirir?”

aşkında sabreden insan, sürekli tazeleşen

(Foucault, 1984: 427)

bir duyguya her an sıcaklıkla karşılık

19.yüzyıl Türk romanlarında ahlakın hiç

vermiş olsaydı, hiç şüphe yok ki, inziva ve

susmayan

çığlığı

gibidir

sonucuna

gidilebilir.

Araba

Sevdası

romanında

da-

François

Chateaubriand’ın

aşk onu ilah mertebesine yükseltirdi.
Çünkü bunlar o yüce yaratıcının sonsuz iki

duygular tamamen maddiyat kavramıyla

sıfatıdır. Fakat insan kalbi yorulur ve

alay konusu olurken, Felatun Bey ve

hiçbir zaman, aynı şeyi aynı ateşle, aynı
şiddetle

sevmez.

Sürekli,

iki

Rakım Efendi de tam bir ahlak gösterisi

kalbi

söz konusudur. Ahmet Hamdi Tanpınar da

birbirinden ayıran bazı noktalar vardır ve

İntibah

bu

bulunur: “İhtirasları konuşturmakta aynı

noktalar,

zaman

geçtikçe

hayatı

çekilmez hale getirmeye yeterli gelirler.”

romanı

için

şöyle

yorumda

bilgisizlik, insan ruhunun en tabi hallerini

(Chateaubriand, 2002: .65)

bile kabul etmeyen toptan ve müsamahasız
bir hayat anlayışı, ne istediğini pek

Romanlarda aşk ve evlilik bir arada çok

bilmeyen ve ancak mahkûm ettiği zaman

bulunamamışlardır. Evlilik ve aile kurumu

sesi

kadın ve erkeklik (karı-koca) toplumu bir

hikâyesini biraz daha fazla sakatlar.”

arada tutmak için iyi bir kurumdur. Michel

(Tanpınar, 1997: 401). Böyle bile olsa ilk

Faucoult, Cinselliğin Tarihi kitabında şu

Türk romanlarının verildiği dönemde aşk,

ifade kullanılır: “19. yüzyılda karı kocadan

romanların konusu yapılmıştır.

duyulan

bir

ahlak,

Ali

Beyin

oluşan aile el koyar cinselliğe.” (Foucault,
1984: 9) Ayrıca aynı kitabındaki filozof
19.

evliliğin adeta neden uydurulduğunun
sebebini

Epiktetos’tan

bir

cümle

yüzyılda

ölümlü

aşk

romanları

yaratılmıştır. Kadın her ne kadar tali âşık

ile
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olsa

uğruna

da,

felaketlerin

sonu

gelmemiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde ise

Romanlarda aşk, çağımızdaki yazarların

aşk

gibi

da vazgeçilmez konusudur. Ama günümüz

bireyselliğe bırakmıştır. Cinselliği daha

hızından aşkın da başı dönmüş ve yere

rahat görebiliriz belki kitaplarda. Kadınlar

yıkılmış

daha özgürdür ama bir şey alınmış gibidir

kahramanları

elinden

yerini

günümüzde

insanın.

olduğu

görünmektedir.
aşkı

Roman

yerden

kaldırmak

O

büyülü

aşk…

yerine, eskiye tahammülsüz, başka bir

hızlı

değişen

çağdaş

aşkı olanca hızıyla kucaklamaktadırlar.

tüketimiyle

Artık bugün ne aşkın hali ne de insanın

(modernleşme) aşk da her şey gibi çabuk

hali kalmıştır birbirlerini tutmaya. Tüm

alınan ve çabuk satılan ya da kaybedilen

söylenenlerden yola çıkarak, aşk bütün

bir olgu olmuştur. Tahammül ve güven

hallerde hep var olsa da, 19. yüzyıldan 20.

sınırının ibresi bozulmuştur. Birden bire

yüzyıla bir “evrim’’ geçirmiştir demek

çok

mümkündür.

Günümüz
dediğimiz

hızlı

yemekler

çok

teknoloji

tükenen
benzeri

ayakta

atıştırılan

“aperatif

aşklar”

gelmiştir. Afşar Timuçin günümüz aşkı

KAYNAKÇA

için şunları der: “Aşkın yeni biçimleri
onun gelişmiş dünya düzeninde olanaksız
olduğunu

düşündürüyor…
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SİYASETNAMEDE DEVLETİN MİLLETİN REFAHI ÜZERİNE
NASİHATLER
ADVICES ON THE WELFARE OF STATE AND NATION IN
SIYASETNAME
Esen ERMİŞ
Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
esenermis@gmail.com
Özet: Araştırmamız boyunca devletin ve milletin
nasıl hem toplumsal hem ekonomik refaha
ulaşabileceğini araştırdık. Bu araştırmalarımız
neticesinde birçok sonuca ulaştık. Bu sonuçları
kategorize etmeye ihtimam gösterdik. Kategorizemizi
insani ve fikri değerler olarak oluşturduk. En önce
ahlak konusuna değindik. Her ne kadar soyut bir
konu olsa da devletin refahın da ne kadar büyük bir
rol oynağını fark ettik. Sonra adalet konusuna
değindik. Yazarlarımızın adalet konusuna nasıl değer
verdiklerini belgeleri ile birlikte ortaya döktük.
Adalet konusunda nasıl bir tutum içerisinde oldukları
inceledik. Adaletin ne denli kıymetli bir şey olduğunu
ve halkın refahı ile ne alakası olduğunu gösterdik.
Bilgelik konusunu ele aldık. Devletin başına herkes
geçebilir mi? Sorusuna cevap aradık. Filozof
hükümdar nasıl olmalıdır? Halkın refahı için önemli
midir? Sorularına cevaplar verdik. En sonunda
ekonomi ve siyaset noktalarına değindik. Vergilerin
önemini vurguladık. Vergi toplarken halka nasıl
davranılması gerektiğinin örnek şekillerini gördük.
Vergilerin ne denli önemli olduğunu göstermeye
çalıştık. Siyasetin nasıl yönetilmesi gerektiğini
elçilere verilmesi gereken önemi vurguladık.

Anahtar Kelimeler: Siyasetname, Refah, Devlet,
Millet, Nasihat, Değer, Fikir
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Abstract: During our research, we analyzed how the
state and nation can reach to both social and
economic welfare. We obtained many conclusions as
a result of these researches. We paid delicate
attention to categorizing these results. Our categories
are composed of human and intellectual values. We
firstly mentioned the topic of ethics. Although it is an
abstract subject, we realized that it plays such an
important role in the welfare of the state. Then we
discussed justice. We indicated by proof that how our
authors value justice. We analyzed their attitudes
towards justice. We showed how valuable the justice
is and how it is related to nation's welfare. We
discussed the matter of wisdom. We sought for an
answer to the question 'Can everybody take control in
the government? We gave answers for the questions
'What are the characteristics of philosopher-ruler? Is
it important for the welfare of the nation?'. Lastly we
mentioned economics and politics. We emphasized
the importance of taxes. We saw the examples for
how the nation should be treated while collecting
taxes. We tried to point out how important taxes are.
We emphasized how the politics should be managed
and the importance that should be attached to
ambassadors.
Key Words: Siyasetname, Welfare, State, Nation,
Advice, Value, Opinion
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Ahlak üzerine ve siyaset üzerine birçok

GİRİŞ

yazı ve felsefi düşünüş vardır. Bu ikili

Devlet yönetiminde ahlak, adalet, eşitlik

insan ilişkileri olduğundan bu yana ve

toplumsal yaşamın vazgeçilmez dayanağı

devletler kurulduğundan beri birbirine yol

olan devletin ayrı ayrı parçalarıdır. Ahlak

arkadaşıdır.

devletin oluşturmak istediği politikaların

Siyasal

düşünürleri

hakkında düşünmüş ve önemli eserler

yönetimlerin sınırlarını ölçülendiren yine
kavramlardır.

İslam

yabancı düşünürler hepsi bu konular

başı ve milletin tacıdır. Yöneticilerin ve
ahlaki

Türk

meydana

düzenin

getirmişlerdir.

Eserlerinde

dürüstlüğe, ahlaka, insan ilişkilerine, siyasi

toplumsal düzenle beraber refaha ulaşması

konulara ve her türlü sosyal konuya

ahlaki değerlerin oluşumunun işlenmesiyle

değinmişlerdir.

alakalıdır. Ahlaki değerler ve olgular

bütünlüğünü

toplumu her daim huzura erdirir. Siyasetin

Siyasetin
erdemlilik

ve

ahlakın

olarak

görüp,

terbiyeye çok önem vermişler eserlerde

de iç içe olduğu bu düzenlemeler yasama

ahlaka geniş bir yer tanımışlardır.

yürütme ve yargı ile kontrol altında
tutulmaya çalışılıp, yaptırımlarla toplum

Biz de bu araştırmada günümüze kadar

düzenlenir, düzeltilir.

ulaşmış

siyasetnamelerdeki

Siyasi yaşamın düzenlenmesi geçmişten

yerleri

de siyasilerin huzuru ve düzeni için
düzenlemeler

ve

ahlak

inceledik.
ve

Bu

siyaset

ilişkisini açıklamaya ve eserlerde değinilen

geleceğe örneklemlerle doludur. Geçmişte
oluşturulmuş

siyasetnameleri

sizlere

aktarmaya

çalıştık.

Siyasetnamelerin devlete gösterdiği yolları

yasalar

amaçlarını incelemeye ahlaki değerlerini

vardır. Bu örneklemler siyasi hayatın

ve ahlaki eğilimlerini açıklamaya çalıştık.

yolunu çizmesi için kullanılır. Bu örnekler
toplumun ve siyasal hayatın düzenini
sağlar, onlardan ders çıkararak doğru
tarafta ilerlemeyi sağlar.
137
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AMAÇ

YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı geçmiş ve bugünkü

Nitel olarak gerçekleştirilen bu çalışmada,

toplumlarda devletin ve milletin ekonomik

literatür değerlendirmesi yapılmış, literatür

refahına yönelik uygulamaların literatür

yorumları ve yapılan araştırma sonunda

açısından değerlendirilmesi şeklindedir.

elde

Devlet

sonuçlandırılmıştır.

siyasetinin

uygulamaları

ile

örnekleri değerlendirilerek “siyasetname”
yorumlar

çıkartılmıştır.

bulgular

ile

çalışma

ARAŞTIRMA PROBLEMİ

genel anlamda yapılmış olarak çalışmalar
üzerinden

edilen

Bu

Devletin başına herkes geçebilir mi?

yorumlara dayalı olarak çalışma sonuca

Filozof hükümdar nasıl olmalıdır? Halkın

götürülmüştür.

refahı için önemli midir?
ARAŞTIRMANIN KISITLARI

KAPSAM

Araştırmada

literatür

istikrar,

ekonomik

refah, hukuksal düzen, dini kavramlar ve

Çalışmanın kapsamını 4 farklı siyasetname
üzerinden

siyasi

devlet yönetimine ilişkin genel bilgiler

değerlendirmesi

doğrultusunda literatür taraması yapılmış,

yapılarak sonuca gidilmesi şeklindedir.

elde edilen bulgulara göre sonuç ortaya

Farklı bakış açılarının toplumsal refah,

konmaya

siyasi düzen, ekonomik istikrar, dini bakış

çalışılmıştır.

Araştırmada

tamamen 4 farklı açıdan ele alınan ve bu

açıları ve genel olarak politik yaklaşımlar

bakış

araştırmanın kapsamına girmektedir.

açılarına

yönelik

siyasetnamede

belirtilen bilgiler doğrultusunda hareket
edilmiştir.
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gelenleri

AHLAK ÜZERİNE SÖYLEMLER

belirli

bir

emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı
da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size

konusu kavramlar geçmişte olduğu gibi

öğüt veriyor.”(Nahl Suresi Ayet 90).

bundan sonra da güncelliğinden hiçbir şey
tartışılmaya

Ayetinde de gördüğümüz üzere Tanrı

devam

ahlaka özel olarak değinmiştir.

edecektir (Erol, 2012:1-9). Öncelikle ahlak
nedir sorusuna genel anlamda cevap

Şairlerimiz

aramalıyız.

açıklamalar yapmışlardır.

anlamıyla,
sayıldığı

Ahlak, kelimenin en dar
neyin doğru veya
(sayılması

yanlış

insanların

(subjektif
bir yargı ve

bu

konu

üzerinde

İlim ilim bilmektir.



İlim kendini bilmektir.

tarafından,



Sen kendini bilmez isen,

olarak)çeşitli



Ya nice okumaktır1

ile

davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu
belirleyen

de



gerektiği)

ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî, se
küler ve felsefi topluluklar

üzerinde

iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi

sonuca

ulaşılamayan konuların başında gelir. Söz

kaybetmeyerek

konu

yoğunlaşmıştır. “Şüphesiz Allah, adaleti,

konusu ayrı ayrı üzerinde en çok tartışılan,
ve

bu

durmuşlardır. Dinler bu konu üzerine

Tarihsel süreç içerisinde siyaset ve ahlâk
konuşulan

hep

ilkeler

Yunus Emre’nin bu şiirinde de bu durumu

sistemi

açıkça görebilmekteyiz. Gerçekten, siyaset

kavramı ve/veya inancı için kullanılır.

ve ahlâk birbiriyle örtüşüyor mu? Siyasi

Siyasetname yazarları özellikle bu konu

faaliyet değer ve yargılara göre icra

üzerinde durmuştur.

edilebilir mi? Ahlâk, siyasi meşruiyet

Bu durum bizim dikkatimizi fevkalade

çerçevesinde, siyasi temsilde temel kaynak

çekmektedir. Siyasetname yazarlarının bu

olarak yerini alabilir mi? Siyasette ahlâkı

tavrı ahlak kavramının ne kadar önemli

öteleme bir tercih mi yoksa bir zorunluluk

olduğunu bizlere göstermektedir. Sadece

mudur? Bu ve benzer sorularla konu,

siyasetname yazarları değil toplumun ileri
1

139

http://www.antoloji.com/ilim-ilim-bilmektir-siiri/

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:90 K:119

siyasetin ahlâk temelinde inşasına yönelik

Buradan da anlaşılacağı üzere siyaset

olarak tartışılacaktır. Bu tartışmaya sağlıklı

kavramının tek bir tanımı yoktur. Ancak

bir temel oluşturması açısından önce

kabul gören genel cevaba göre siyaset,

kavramlar ele alınacaktır (Erol, 2012: 1-9-

yaşayan insanlar arasında bir mücadele ve

149).

çatışma halidir. İnsanların sosyo-ekonomik
durumları gereği farklı fikir ve menfaatleri
vardır. Aralarındaki farklılıklardan doğan
eğilimler ve çatışmalar siyasetin varlık

SİYASET KAVRAMININ TANIMI

sebebini oluşturur. Bu çatışma, iktidar
Siyaset yeryüzündeki ilk topluluklardan

gücüne sahip olmak için toplumdaki

günümüze

değerlerin paylaşılması çabasıdır. İnsanlar

kadar

süregelen

toplumsal

değişim çerçevesinde, artık ihtiyaçların

fikirlerini

karşılanması

uygulayabileceklerini

açısından

kaynakların

ve

ideallerini

bu

yolla

düşünmektedirler.

yeniden üretimi ve paylaşımı konuları da,

Buna, iktidarın ele geçirilmesi ve onun

çok yönlü örgütlenmelere ve kurumsal

sağladığı

etkinliklere sahne olmuştur. Böyle bir

denilebilir (Akyüz, 2009: 95).

yararların

paylaşımı

da

durumda siyaset, kaynakların bölüşümüne
AHLAK KAVRAMININ TANIMI

dayanan kurumsallaşmış ilişki ve eylemler
bütününe verilen addır (Çam, 1975:9).

Ahlâk, en basit anlatımla, toplumsal alanda

Max Weber, kurumsallaşmış bir girişim

insanlar

arası

niteliğiyle siyaset olgusunu, yönetilenleri

uymaları

beklenen

etkileme, yönetsel anlamdaki gücü ya da

davranışlardır. Bunlar bir değer olarak “iyi

iktidarı elde etme, zorla alma, yeniden

ve kötü”, “doğru ve yanlış”, “ güzel ve

dağıtma ya da tahsis etme amacıyla yapılan

çirkin” şeklinde nitelendirilen davranış ve

bir

eylemleri içermektedir. Bu yönüyle ahlâk

toplumsal

etkinlik

olarak

ilişkilerde
ve

bireylerin

talep

edilen

sadece kişisel olarak doğruluğu kabul

tanımlamaktadır (Max Weber, 1995: 92).

edilen değerler ve normlar değil, aynı
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zamanda kültürel süreç içerisinde aktarılan,

bu göreliliğin aşılamayacağı yargısının15

sosyal hayatın temel kurallarını oluşturan

kader olarak sunulması, temelde ciddi bir

doğru ve yanlış davranış biçimlerini de

ahlâk sorunudur. Sofistler, “Her şeyin

içermektedir.

değer

ölçütü insandır” şiarı altında bir doğa

göre

felsefesi olarak başlayan ve her konuda

değişiklik göstermesi, ahlakın dinamik

doğayı ölçüt kılan Grek felsefesinde bir

ilişkiler

felsefe

yargılarının

Söz
zaman

konusu
ve

sürecinde

mekâna
yer

aldığını

tarzı

geliştirerek,

“ahlaki

göstermektedir. Basit ve dinamik şekilde

rölativizmin ilk temsilcileri olmuşlardır.

işleyen bu yapısıyla ahlâk, bireysel ve

Sofistlere göre “iyi” ve “kötü” olarak insan

toplumsal varlığı ayakta tutan değerler

eylemlerini değerlendirebileceğimiz “tek”

sistemini oluşturmaktadır (Erol, 2012: 1-

ve “değişmez ”anlamlı ve herkes için genel

9).

geçer ve bu anlamda evrensel ölçütler
yoktur. Aksine, var olan ölçütler; sadece

Her toplum, ancak bireyleri arasında bir

insana

takım ahlâkî bağlar kurularak kuvvetli bir

çerçevede neyin değerli, neyin değersiz

toplumu sarsacağı gibi, bu bağların terkip

olduğu insana göre değişebilmektedir.

ve türünü değiştirmesi, o toplumun renk,
ve

aksiyonlarını

Toplumsal

bütünlüğün

bozulması

bakımından

da
ve
en

insan

insan-bağımlı,

kaynaklıdırlar, hatta insana göredirler. Bu

yapı halini alır. Bu bağların gevşemesi

hayat

ait,

Dolayısıyla Sofistlerin ahlâkî rölativizmi,

değiştirir.

Sokrates’in de ifade ettiği gibi ahlaksal

dengelerin

yaşamdaki

tehlikeli

kaotik

durumu

daha

da

ağırlaştırmaktadır (Canatan, 2009: 1-27).

durumlardan biri de, aynı toplumda çok
çeşitli ahlâk anlayışlarının varlığıdır. Yani,
‘ahlâkî görelilik ’in (rölativizm) varlığıdır.
Öyle ki bu durumda ahlâkî ilkelerin hep
göreli kaldığı ve insanları birleştirici

SİYASETNAME’DE(NİZAMÜLMÜLK

nitelikte temel ve evrensel ahlâk ilkelerinin

) AHLAK

tarihte ve hâlihazırda mevcut olamadığı ve
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Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki bu

uygulanmaktadır. İsyanlar bu şekilde

siyasetname Sultan Melik şahın isteği

bastırılabilinmektedir.

üzerine hazırlanmıştır. Dini hükümlere çok

başkaldırmamaktadır.

ihtimam gösterilmemiştir. Melik şah bu

olarak alınabilinmektedir. Düzenin Tanrı

isteğini siyasette genel ahlak kuralları nasıl

tarafından

olmalı siyaset nasıl yapılmalı gibi genel

olduğundan

konular üzere yapmıştır.

olmaktadır. Çünkü beklenti yüksek değil

Nizamülmülk’e

göre

sultan

Halk
Vergiler

kurulduğu
dolayı

inancı

refah

ta

tam
yüksek
yüksek

tamahkârdır.

Tanrı

tarafından özel seçilmiş biridir (Canatan,

Ahlak Nizamülmülk tarafından bir siyaset

2009: 1-27). Burada Göktürk ve Şamanizm

aracı olarak da görülmüştür. Şöyle ki

dinlerinin izlerini görmek mümkündür.

kendisi elçilerin günün birinde padişahlar

Çünkü buralarda da devlet yöneticisinin

hakkında topladıkları bilgiyi başkalarına

görevi Tanrıdan aldığı düşünülmektedir.

verebileceğini ve de bu durumun bazı

Ayrıca bu durum ileri ki zamanlarda

açıklıklardan

sultanlığın kandan geçtiği fikrine de zemin

sayılabileceğini belirtmiştir (Siyasetname

hazırlayacaktır. Görevin Tanrıdan verildiği

21 Fasıl). Bunun için padişah akıllı uyanık

inancı bizi ahlakında Tanrıdan özel olarak

zeki ve de ahlaklı olmalıdır. Ahlak bu

verildiği

durumda

inancına

götürmektedir.

Bu

ötürü

önemlidir.

sakıncalı

Çünkü

padişahın

davranışları

ahlaksız olması onun yönetim etkisini

sorgulanamaz. Çünkü o Tanrı tarafından

düşürmektedir. Dönemin şartları göz önüne

gönderilmiş

Tanrı

alındığında görülmektedir ki toplum dine

tarafından donatılmıştır. İşte tüm bu

önem vermektedir. Din ise ahlaklı olmayı

durumlar bize göstermektedir ki iş sadece

öğütler. Ahlaksız bir padişah bu durumdan

ahlaki boyutta değildir. Sultanın Tanrı

ötürü otoritesi zayıflamış bir padişahtır.

tarafından görevlendirildiği inancı yüksek

Kendisinin

olduğu için dolayısıyla sultanın izlediği

aranmaktadır.

durumda

politikalarda

sultanın
ve

ahlaki

Tanrı

olarak

tarafından
142
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şahıslar

Halkı

içinde

sayılmaz
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duruma düşmüştür. Düştüğü bu durumda

hırsızlık yapılacağı korkusuyla vergileri

siyasi açıklar meydana gelecektir.

toplayamaz. Refahı sağlayamaz.

İşte burada söylemek gerekir ki Halkının

Padişah hırsızlık yaparsa halkı ondan

çoğunluğunun dinine düşkün olduğu şu

cesaret alacaktır. Onun hırsızlık yaptığını

ahlaksız

zamanlarda
otoritesini,
Ahlaksız

hiçbir
bir

ulaştıramaz.

bir

şekilde

sultan
Çünkü

kuramaz.

edecektir.

Bu hareketlerin neticesinde

refaha

halk yoksul düşecek devlet zayıflayacak

kavgalara

belki savaşlarda kayba uğrayacak ve de

halkını
siyasi

duyan gören devlet erkânı devleti talan

padişah

sebep olur. Halk görür ki başka bir

yıkılma

padişaha

düzenin

hızlanmalar devletin sonunu getirecek

değişmesine ihtiyaç vardır. Bundan ötürü

günün birinde yıkılacaktır. Bu neticeler

başkaldırmaya ihtiyaç vardır. Hem onlara

içerisinde devletin ve halkın refahından

göre sultan ahlaksızsa başkaldırmak farz

konuşmak

olmuştur.

refahta

ihtiyaç

vardır,

süreci

abes

hızlanacaktır.

kaçar.

değil

Çünkü

çöküşte

Bu

halk

olacaktır.

Yoksulluğun ve fakirliğin girdabında

İşte tüm bu durumlardan ötürü padişah

sığınacak bir kapı arayacaktır.

ahlaklı olmalıdır. Yalan söylememelidir.
Halkını bu şekilde kendisine bağlamalıdır.

Konuşmalarımızdan

Halkı onun ahlaksız olduğuna inanır ise

netice şudur: sultan refahı sağlamak

siyasi açıklıklar meydana gelecektir. Refah

istiyorsa

halkı

ortadan kalkacaktır. Hem görülmelidir ki

istiyorsa,

vergileri

halk ona vergi vermek istemeyecektir.

istiyorsa, güven kazanmak istiyorsa, halkı

Ahlaksız bir insan her şeyi yapabilir. Her

tarafından sevilmek istiyorsa, ekonomiyi

şeyi yapabilen insan hırsızlığı pek ala

düzgün tutmak istiyorsa, hırsızlıkları,

yapabilir.
verilmez.

Bunlardan
Devlet

zor

ötürü
duruma

vergiler

çıkarabileceğimiz
kendine
eksiksiz

bağlamak
toplamak

yolsuzlukları önlemek istiyorsa ahlaklı
olmalıdır.

düşer.

zorundadır.

Ahlaksız bir padişah söylediğimiz üzere
143
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olmak
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olmanın

kişinin ahlaki değerlerinden bahsetmiştir.

koşullarından birini de ahlaklı olmaktan

Hiçbir şeyden bahsetmeden en önce ahlaki

geçiriyor (Siyasetname 47 Fasıl). Öyle ki

değerlerden bahsetmesi onun bu duruma ne

siyasetnamesinde

Ebu

derece önem verdiğini göstermektedir.

Said’in gösterdiği oğlunun Ebu Said

Çünkü o ahlaki değerleri sultan olabilmek

tarafından meslek edindirildikten sonra”

için en yüksek seviyede görür. Onun için

Nizamülmülk

veliaht

veliaht

olarak

ahlaki

olarak

ahlak sadece dini bir değer değil aynı

donatıldığını

zamanda devlet yönetebilmek için gereken

görebilmekteyiz.

bir ihtiyaçtır.

Ebu Said oğlunu veliaht olarak ilan
etmeden

önce

öğrendiğimize

Nizamülmülk’ten

göre

donatmıştır.

Bu

Nizamülmülk’e

ahlaki

olarak

donatım
göre

KUTADGUBİLİG’DE(YUSUP
HACİB) AHLAK

nedendir?

ahlaksız

Diğer siyasetnamelerde de gördüğümüz

birisi

gibi ahlaki kavramlar Kutadgu Bilig’de de

padişah olamaz. Çünkü ahlak kişiye
yönetim

HAS

oldukça yüksektir. Manevi ve dini alanlara

becerisi kazandırır. Hatta

sık sık değinilmiştir (Adalıoğlu, 2013: 237-

bu durum birincil şarttır.

253).
Padişah olacak kişi uzun edep ve ahlak

Dönemin

süreçlerinden geçer. Bu duruma pişme

müteakiben devletin sosyal ve ekonomik

süreci

yani

yapısını değiştirmeye çalışmıştır. Yusuf

katiyen

Has Hacib ahlaki değerleri çok önemli

denir.

ahlaklanmamış

Pişmemiş
kişi

kişi

asla

ve

görmüştür.

padişah olamaz. Nizamülmülk’e göre
olursa

devlet

yönetimini

sultanı

Ona

ödevidir.

sağlanamaz. Halk yoksullaşır.

benliğine ulaşır.

adil

emir

göre

ahlak

öğütlere

kişinin

benliğinin ulaşması gereken en önemli

sağlayamaz.

Devlet çökme sürecine girer. Refah

Nizamülmülk

verilen

hikâyesini

anlatırken(Siyasetname 3 Fasıl). en önce
144

Bu

ödev

neticesinde

kişi
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Burada belirtmek gerekir ki Yusuf Has

kişi yönetici olamaz. Halkının güvenini

Hacib’e göre benliğine ulaşamayan kişi

sağlayamaz. Refahı oturtamaz.

iktidar olamaz. Refahı sağlayamaz. Onun
zorundadır.

Söylemlerde bulunduğu konular iyilik

Siyasetnamenin gövdesini ahlaki öğütler

ideası üzerinedir (Adalıoğlu, 2013: 237-

oluşturmaktadır. Bu durumda bize Yusuf

253).

için

Has

ahlaklı

Hacib’in

olmak

verdiği

İyilik ideası burada sık sık

gözümüze çarpmaktadır. Kişi iyi olmalıdır

önemi

öğüdü

göstermektedir.

ile

yoğrulmuştur.

Bu

açıdan

baktığımızda iyi olmayan kişi yönetici,
Ona göre her ne kadar İslam’dan ulaşılmış

sultan olamaz. Ona göre olmamalıdır.

bir ahlak anlayışı olsa bile onun sundukları

Çünkü onun için ilk kural budur. İyi

eski

Türk

geleneklerinin

olmayan

birer

halkı

yönetemez.

Refahı

yansımalarıdır. Bu da bize Şamanizm’in

sağlayamaz.

izlerini

devlette çatlak sesler ortaya çıkar ve

yansıtmaktadır.

Şamanizm’in

yönetim şekli ve ahlaki yapısı metnin

Refah

sağlanamasa

da

devlette bölünme başlar.

geneline yapışmıştır (Adalıoğlu, 2013:
237-253).

Ona göre devletin başı bir ahlak sembolü

Metin boyunca Yusuf Has Hacib’in sık sık

olmalıdır. Herkes ona özenmelidir. O

iyilik vurgusu yaptığını görmekteyiz. Onun

ahlakın tanımı olmalıdır. Herkes onun gibi

üstün bir iyisi vardır. O üstün iyiye

davranmaya çalışmalıdır. Ahlak onun için

ulaşamayan kişi yönetici olamaz. Tersten

sindirilmiştir. O ahlak ile hareket eder.

söylemek gerekirse ahlaklı olmayan kişi

Ahlak ile politika

sultan olamaz.

ekonomik düzen kurar.

Nizamülmülk’te de gördüğümüz üzere

Onun

ahlaklı olmak dönemin dini şartları ele

politikasında ve ekonomisinde görmek

alındığında çok önemli bir yer eder. Hatta

mümkündür. Dini bir ahlaki anlayışına( ki

145

ahlak

yapar.

anlayışının

Ahlak

ile

izlerini
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bu dönemde ahlak zaten din ile birlikte

Kabusname de ahlak cevherdir. Cevhere

anılmıştır) sahip bir kişi düşündüğümüzde

ulaşmak

faizci

yönetilebilsin. Devlet ancak ve ancak

sistem

bulunulabiliriz.

kurmadığı

çıkarımında

gerekir

ahlakla ile

Yaptığı politikaları dini

ki

devlet

düzgün

yönetilir. Ahlaktan kusur

sistem üzerine kurar. Hırsızlık yapmaz.

bulunan yönetici er ya da geç hatalar

Yolsuzluk

zincirine tutmak zorundadır.

yapmaz.

yapıyorsa

Eğer

ahlaksızdır.

ki

bunları

Devlet

başkanı

Ahlak yönetimsel bir beceridir. Bunun için

olmaya uygun değildir. Eğer olursa devlet

genel

bölünme sürecine girer.

Kutadgu

Bilig

ahlak

Ahlak

doğrulanmamıştır.

ahlak

doğrulanmamıştır.

Kutadgu
bazı

göre

kişinin

kendini

bir

çıkarım

kendini

tamamlamamış bir kişi yönetici olamaz
şeklindedir.

Bilig

dogmalarla

Dogmalardan

ona

mantıksal

ahlakın ne olduğu tartışılmıştır. İyinin ne
süresince

üzerine

tamamlamasıdır. Buradan yapacağımız

bir parça halinde görülmüştür. Sık sık
tartışılmıştır.

becerinin

ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

bazı

Dogmalardan uzak durulmuştur. Ahlak tek

olduğu

bu

yoğunlaşmıştır Keykavus. Yer yer ahlakın

süresince

dogmalarla

olarak

Evet, kendini tamamlamamış bir kişi asla

uzak

ve katiyen yönetici olamaz. Bu durumu

durulmuştur. Ahlak tek bir parça halinde

anlayabilmek için yöneticiliğin vasıflarını

görülmüştür. Sık sık ahlakın ne olduğu

bilmek gerekir. Yönetici halkın refahını

tartışılmıştır. İyinin ne olduğu tartışılmıştır.

sağlayabilmek

Bu iyiye ulaşmanın yolları öğütlenmiştir.

refahını

Bu durumun faydaları gösterilmiştir.

tamamlamış olmalıdır.

ile

görevlidir.

sağlayabilmesi

için

Halkın
kendisini

Temel hayati

kuralları öğrenmiş olmalıdır. Kendi içinde
KABUSNAME’DE

girdiği yolculuğu tamamlamış olmalıdır.

(KEYKAVUS)

Kendi içindeki yolculuğu tamamlamış bir

AHLAK
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kişi devletteki yolculuğa girişemez. O

yönetimi

devleti

öncelikle kendi yolculuğunu bitirmektedir.

alternatifleri

ile

etmemelidir. Nefsinin kurbanı olan bir kişi

EL

sultan olamaz. Nefsinin peşinde olduğu

(FARABİ) AHLAK

için halkının peşinden gidemez. Nefsi onun

Ahlak ayrı bir konu olarak işlenmiştir.

yolu ahlaki boyuttur. Ahlaklı olmayan

yenemeyen

biride

Nefsini

için

onun

Kendisi milletleri ahlaklarına göre ayırır

devlet

(Hülagü,

yönetemez.

ise onu devlet yönetimine hazırlar.

Bu

bize

milletin kaderi için önem göstermektedir.
Ahlaksız bir yöneticiye sahip olan devlet

Bu

yönetilmez. Kendisi bu siyasetnameyi

meşakkatli yola ne kadar erken çıkılırsa o

yazmadan önce nasihat verme mertebesine

kadar başarılı olunur. Keykavus devlet
sıradan

bir

insan

gelmek için öncelikle nefsin mertebelerini

gibi

atlamaya

olmaması gerektiğini savunur.

evcilleştirilmesi

ilkesini
Bundan

ötürü

Nefsin

Farabi’nin öğütlerini dini eksende ele

zamanının üstünde olmalıdır. Bu durum
erken

göstermiştir.

göze çarpmaktadır.

göre idame etmelidir. Yaşadığı dönemin
yöneticisinin

önem

mertebeleri Keykavus gibi Farabi’de de

Ona göre devlet yöneticisi hayatını buna

çıkarmaktadır.

1-144).

belirtmektedir. Onun için ahlak devletin ve

yoldur. Bu yol meşakkatlidir. Bu meşakkat

devlet

1999:

göstermektedir ki ahlak onun için önem

Ahlak onun için ulaşılması gereken bir

yöneticisinin

FAZILA’DA

bölümünde dahi ahlaktan bahsedilmiştir.

Bunun için nefsini yenmenin en önemli

yenemez.

MEDİNET-ÜL

Bu siyasetnameyi incelediğimizde başlıklar

için yenmesi gereken ilk düşmanıdır.

nefsini

yetiştirmek

yaşta belirlemek zorundadır.

mertebelerini atlamalıdır. Nefsine hürmet

asla

birlikte

kişiyi

zorundadır. Yetiştireceği kişileri küçük

Ona göre o yönetici olmak için nefsin

birisi

yönetecek

almak lazım. O dini bir kişiliktir. Ona göre

yaşta

bir yönetici Tanrı ahlakı ile bezenmelidir.

ortaya

Tanrı ona zaten ahlak verecektir. Tanrının

devlet
147

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:90 K:119

ahlakı onda vücut bulacaktır. Gördüğümüz

Sultan, Farabi'de de Tanrı tarafından özel

gibi onda Tanrısal ahlaka ermek önemli bir

seçilmiş

yer tutar.

İslam’ın tevhit anlayışı da eklenince

tamahkâr olunca ve yönetici de ahlaklı

refahı ve mutluluğu sağlayacaktır. Refah
politikalarla

ve

sağlanacaktır.

olunca refah sağlanmaktadır.

ekonomik
O

ADALET ÜZERİNE SÖYLEMLER

zaman

buradan şunu çıkarıyoruz: ahlaklı olan

SİYASETNAME’DE(NİZAMÜLMÜLK

devlet yöneticisi politika yapmayı en iyi

) ADALET

beceren kişidir.

Adalette tıpkı ahlak gibi defalarca kez

Farabi de ahlak Tanrının desteğini arkaya

kuranda da vurgulanmıştır. Bu şekliyle

almada çok önemli bir yer eder. Onun için
ahlaklı

olan

bunlara

durum tamahkârlığı oluşturmaktadır. Halk

Devleti düzgün bir şekilde yöneten kişi ise

siyasi

Tüm

sultan halkın gözünde yükselmektedir. Bu

devleti yönetmeyi en iyi beceren kişidir.

mutluluk

kimsedir.

dönemin koşulları göz önüne alındığında

Tanrısal ahlakla ile bezenmiş bir kişi

ve

bir

kişi

Tanrının

ahlak gibi ele alınabilir. Hatta ahlakın bir

desteğini

parçası olarak bile ele alınabilir. Adalet

arkasına almıştır. Bu yüzden manevi

dünya üzerinde hepimizin ortak paydada

desteği arkasına alan sultan politikayı en

buluştuğumuz

iyi yapandır.

hakkının

bir

değerdir.

verilmesidir.

Haklıya

Haklıya

hakkı

Onun felsefesi tevhit esaslıdır (Hülagü,

verilmez ise toplumsal bozukluklar ortaya

1999: 1-144). Tanrı birdir. Hükümdar da

çıkar. Toplumsal bozuklukların ortaya

birdir.

Tevhit

esasları

politikaya

da

çıkması

yansımıştır. Tevhit esaslarının padişahta

refah

seviyesini

düşürür.

Ekonomik sıkıntılar oluşur.

toplandığını görebilmekteyiz. Padişah tek

Nizamülmülk’e göre padişah devrindeki

hükümdar konumundadır. Tevhit esasları

zulümleri

ile donanmış bir padişah halkın güvenini

önlemek

zorundadır

(Siyasetname 3 Fasıl). Önlemesi onun için

daha çabuk kazanmaktadır.
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halkı

Adalet fatih sultan Mehmet kıvamında

kendisine bağlayacaktır. Zulümler bittiği

yaşanmalıdır. Rivayete göre sultan son

için ekonomik kalkınma hızlanacaktır.

anda elini kestirtmemiştir. Adalet çok

Refah artacaktır.

önem arz etmektedir. Nizamülmülk’e göre

hayırdır.

Hem

Zulümlerin

zaten

bitmesi

adaletin

olmadığı

adalet isteyenlerin sayılarını düşürmek

yerde

gerekir

başıbozukluk vardır. Sahipsizlik vardır.

Düşürülmez

Refahtan ve ekonomik kalkınmadan söz
Herkesin

hakkını

isyanlar

baş

Adalet olmayan yerde isyan ortaya çıkar.
İsyanlar

Nizamülmülk’e göre vergiler adaletli

düşmesine

toplanmalıdır. Bunun olmaması refahı
ve

halkı

çok

kazanılandan

ekonomik

neden

olur.

seviyenin
Ekonomik

Bunun için adalet kavramını tek başına
düşünmemek gerekir. Adalet her alanı

beraberinde getirecektir. Az kazanandan
alınmalı

ise

seviyenin düşmesi refahı altüst eder.

ayaklandıracaktır.

Halkın ayaklanması ekonomik sıkıntıları
az

halkta

Fasıl).

için kötü bir durumdur.

eksiksiz

vermelidir.

bitirecek

ise

50

gösterecektir. İsyanların çıkması devlet

edilmez. Adalet herkese eşit şekilde tecelli
etmelidir.

(Siyasetname

etkileyen

çok

bir

kavramdır.

Devletlerin

bekası için çok önem az eder.

alınmalıdır.

KUTADGUBİLİG’DE(YUSUP
Ekonomik

politikalarda

adaletli

HAS

HACİB) ADALET

hükmetmek gerekir. Sultan saray erkânına
Çevresini

Yusuf Has Hacib töre ve tüze diyerek

kalkındırmamalıdır. Hatta kendisi dahi

siyasilere adaletli olmak yönünde öğütler

halk seviyesinde konforda yaşamalıdır.

vermiştir.

Yavuz

devletin yıkılmaya mahkûm olduğunu

iltimas

geçmemelidir.

sultan

selimin

yaşantısı

buna

Adaletle

yönetilmeyen

bir

belirtmiştir. Yönetimin ilk şartının adalet

benzemektedir. (rivayetlere göre)

olduğu belirtilmiştir.
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Adalet hükümdarın bir bağışlama fiili

Kabusname’de

olarak

görebilmekteyiz.

görülmemiştir.

uygulanması
(Adalıoğlu,

olarak
20013:

Törenin
görülmüştür

237-253).

adaletin
Adalet

Töre

de

Keykavus

önemine
devletin

adaletin
vurgu

önemi
yer

yer

yapmaktadır.

yönetilmesi

açısından

uygulanırsa adalet sağlanmış olur. Törenin

önem arz etmektedir. Adalet Keykavus e

mutlaka uygulanması gerekir. Hoşgörü ve

göre

adaletin birbirine karıştırılmaması gerektiği

Tanrıdan gelen reddedilemez.

konusunun üzerinde durmuştur.

Yusuf

Has

Hacib

Adalet

devletin

Tanrısaldır.

Tanrıdan

sağlanması

bunun

gelmiştir.

için

çok

önemlidir. Adalet devletin yönetilmesi için

kuruluş

gerekli bir araçtır.

felsefesinde adaletin olması gerektiğini
savunuyordu. Adaletsiz bir devletin topal

EL

olacağı kanısındaydı. Refahın ancak bu

(FARABİ) ADALET

MEDİNET-ÜL

FAZILA’DA

şekilde oluşacağını düşünüyordu. Devletin
Farabi’de de adaletin Tanrının varlığı

halkı himaye etmesini uygun buluyordu.

olduğunu görmekteyiz. Adalet Tanrının
Yusuf Has Hacib e göre adalet bir araç

içinde var olmuştur. Adaletin olmadığı

değildir. Bir amaçtır. Burada yazarın

yerde Tanrı ve Tanrısallık yoktur.

adalete ne kadar değer verdiğini bir kez
daha

görebilmekteyiz.

Adalet toplumları ayırt etme aracı olarak

Hukukun

görülmektedir. Toplum adaletli olanlar ve

üstünlüğünü önemli görmüştür. Suçun

olmayanlar olarak ayrılmaktadır. Devletin

affedilmesini hoş görmemiştir. Ona göre

yönetim esası olarak adalet üst seviyede

bu durum fazilet değildir.( İranlı devlet

olmalıdır. Adaletsiz toplum yıkılmaya

anlayışında suçu affetmek fazilettir)
KABUSNAME’DE

mahkûm durumdadır.

(KEYKAVUS)

Yıkılmış bir toplumda refah ve ekonomik

ADALET

seviye

150
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araştırmamamızın
dayanmaktadır.

bir

kısmı

Adaletsiz

bilge işini bilen kişilerin olması gerektiğine

buraya

inanıyor.

toplumlar

siyasetname yazarlarına göre yıkılmaya

KUTADGUBİLİG’DE(YUSUP

mahkûmdur.
Ona

göre

aranmaz.

HAS

HACİB) BİLGELİK
adalet

Devlet

sadece

mahkemede

erkânında

Kutadgu Bilig yasaların bilge kişiler

liyakat

tarafından hazırlanmasını söyler. Ona göre

aranmalıdır. Bu da adaletin bir çeşididir.

yasalar bilge kişiler tarafından hazırlanmaz

Adalet olmayıp liyakatsiz kişiler belli

ise ve de devlet bilge kişiler tarafından

makamlara gelirlerse eğer, devlet çökme

yönetilmez ise devlet çökme ve bozulma

sürecine girer.

sürecine girer.

BİLGELİK ÜZERİNE SÖYLEMLER

KABUSNAME’DE

(MERCİMEK

AHMET) BİLGELİK

SİYASETNAME’DE(NİZAMÜLMÜLK
) BİLGELİK

Keykavus e göre bilge kişiler tarafından

Bilgelik bilmekten gelir. Türk geleneğinde

yönetilmeyen devlet içinde refahtan söz

kendini

kullanılır.

edilemez. Çünkü yönetim bir beceridir. Ve

Siyasetname yazarlarımız genelde bu konu

herkes tarafından yapılamaz. Bu işin

üzerinde durmuşlardır. Bu konu hep önem

eğitimi alınmalıdır

bilmek

manasında

teşkil etmiştir. Çünkü bilgelik devlet

EL

yönetiminde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

MEDİNET-ÜL

FAZILA’DA

(FARABİ) BİLGELİK

Nizamülmülk de Sasanilerin yıkılma süreci

Farabi dini bir kişilik olduğu için onda

söz konusu olduğunda liyakatsiz, iş bilmez

bilgelik

adamların iş başında olduğu vurgusu

eşdeğerdir. Kendisini bilmeyen bir insanın

yapılmıştır. Nizamülmülk devletin başında

hükümdar

151

insanın

kendini

olamayacağı

bilmesiyle

kanaatindedir.
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Hükümdar kendisini bilmek zorundadır.

önüne alınarak ona yardım edilmesi ve

Kendisini bilmez ise hükümdar olamaz.

üretimin arttırılmasını öğütlemiştir. Asla

FİKRİ

DEĞERLER

halka

ÜZERİNE

bulunulmaması

SÖYLEMLER

varan

zulme

davranışlarda

gerektiğini,

halkı

el

üstünde tutması gerektiğini tekrar ve tekrar

EKONOMİ ÜZERİNE SÖYLEMLER

öğütlemiştir.

SİYASETNAME’DE(NİZAMÜLMÜLK

Devleti oluşturan en küçük kurumlar

) EKONOMİ

aileler olduğu için tikel den tümele giden
bir anlayış sergilenmiştir. Devletin bekası

Siyasetname de ekonomik konular vergi

naraları boş boş atılarak halkı bertaraf

temellidir. Vergiye ihtimam gösterilmiştir.

etmemeyi, devleti el üstünde tutmanın en

Çünkü

iyi yolu ailelerin, bireylerin el üstünde

vergi

devletin

temel

gelir

kaynağıdır. Vergi toplarken halka iyi

tutulması

davranılması hususuna değinmiştir. Vergi

verilmiştir.

toplarken

iyi

sözler

güzel

gerektiği

anlayışına

yer

sözler

söylenmesi öğütlenmiştir. Bu durum halka

Durumu olmayan ailelere gerekli yardımlar

ne

bize

yapılarak ailelerin yıkılmaması gerektiği

göstermektedir. Burada ahlak da devreye

üzerinde durulmuştur. Onun için devletin

girer. Ahlak bu durumların oluşmasını

huzuru ve refahı bireyin huzuru ve

sağlar.

refahından geçmektedir. Birey huzurlu ve

derece

önem

verildiğini

refah içinde olursa devlet zaten huzurlu ve
Halktan vergi toplarken onu zor duruma
sokmamak

öğütlenmiştir.

olmadığında

para

istenirse

refah içinde olur anlayışı hâkimdir.

Parası
Padişahın vergi memurlarını özellikle takip

gelir

kaynaklarını satacağı ve bununla birlikte

etmesi

bataklığa

söylenmiştir.

durulmuştur. Kanunlara aykırı iş yapılırsa

Bunun için kişinin üretim yaptığı göz

anında bu duruma müdahale edilmesi

saplanacağı

gerektiği

konusu

üzerinde

gerektiği konusunda görüş bildirmiştir.
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Burada

açıkça

görülmektedir.

halka
Adalet

verilen
üzerine

söylenmiştir. Savaşlarda yabancının halkın

değer

malına el sürülmemesi öğütlenmiştir.

verilen

değer görünmektedir. Adalet ekonominin

Yusuf Has Hacib’te de görebileceğimiz en

temel ilkesi edinilmelidir. Adalet olmayan

önemli husus ekonominin adalet üzerine

yerde ekonomik refah düşünülemez.

kurulması olmuştur. Adil bir gelir dağılımı

Verginin olduğundan fazla alınmasına

yapılması gerektiği belirtilmiştir. Hakkının

katiyen karşı çıkmış ve hükümdarı bu

tez zamanda verilmesi gerekliliği üzerinde

konuda

durulmuştur.

özellikle

öğütlemiştir.

Vergi

toplamada adaletli davranılması gerektiğini

KABUSNAME’DE

vurgulamıştır. Eğer böyle olmazsa devletin

(KEYKAVUS)

EKONOMİ

ekonomik ve sosyal sıkıntılara gireceği
söylenmiştir.

Kabusname de ekonomi üzerinde çok

KUTADGUBİLİG’DE(YUSUP

durulmamıştır. Vergilerin adil toplanması

HAS

gerektiği söylenmiştir. Vergiler toplanırken

HACİB) EKONOMİ

halkın

rencide

Yusuf Has Hacib siyasetnamesinde vergi

nasihat

edilmiştir.

toplanmasına ilişkin açıklamalar yapmıştır.

maddesi olan insana değer verilmesi

Vergi

söylenmiştir.

toplanırken

vurgulanmıştır.
zamanında
Vergiler

kalp

kırılmaması

Vergilerin

toplanması
toplanırken

çabuk

ve

EL

öğütlenmiştir.
halkı

olmayandan

para

şeklinde

nasihatlerde

Ganimet

toplarken

Ekonominin

MEDİNET-ÜL

temel

FAZILA’DA

Ekonomi üzerine ehil kişilerin göreve
verilmesi

alınmaması

öğütlenmiştir.

Ekonominin

devlet için ne kadar önemli olduğu göz

bulunulmuştur.

adaletli

gerekliliği

(FARABİ) EKONOMİ

sıkıntıya

sokmamak şeklinde nasihatler verilmiştir.
Parası

edilmemesi

önüne

olunması
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geliştirilmesi için yetişmiş iş gücüne

yükselebileceği ve de bu durumun refahı

duyulan ihtiyaç belirtilmiştir.

bozacağını söylemiştir. Askeri savunmanın
önemine

Ekonomi burada rızık temelli olduğu için

mesleğinin

temel anlayış din eksenli olmuştur. Rızkı
beklenilmesi

mantığı

kutsanmıştır.

hâkim

gerektiği

bunun

ve

askerlik

şerefi

üzerinde

Askerlik
Vatan

mesleği
savunmasının

kutsallığı üzerinde tekrar ve tekrar sözler

olmuştur. Ekonomin büyümesi için rızkın
kesilmemesi

çekilmiş,

şan

durulmuştur.

veren Tanrı'dır anlayışı ile toprağa tohum
atılıp

dikkat

edilmiştir. Vatanın savunulmasının zarureti

içinde

ortaya

Tanrının istediği gibi bir insan olunması

konulmuştur.

sağlanmaması

gerektiği söylenmiştir.

Bu

durumun

halinde refahın

ortadan

kalkacağı belirtilmiştir.

SİYASET ÜZERİNE SÖYLEMLER

KUTADGUBİLİG’DE(YUSUP

HAS

HACİB) SİYASET

SİYASETNAME’DE(NİZAMÜLMÜLK
) SİYASET

Zamanında yazılan tüm siyasetnamelerin

Bu konuda devletin işleyişi idare şekilleri

aksine fars siyasetinden etkilenmemiştir.

gibi

Türk

noktalara

değinilmiştir.

Sultanlık

devlet

gelenekleri

kökenlidir.

dönemi olduğu için tekli yönetim üzerine

Devletin köklerini unutmaması gerektiği

nasihatlerde bulunulmuştur.

hususunda durulmuştur. Devletin onurlu
siyaset yapmasını öğütlemiştir.

İşinin ehli insanların gerekli makamlara
oturtulması gerektiği söylenmiştir. İşinin

Kültür Yusuf Has Hacib ’de büyük önem

ehli olmayan insanların devletin işleyişini

arz eder. Kültürün olmadığı yerde devlet

bozacağını ve de refahı altüst edeceğini

siyaset yapamaz anlayışındadır. Çünkü

belirtmiştir. Adaletli davranılmaz ve de

kültür ayağın basılacağı sağlam bir yerdir.

hatır için yüksek makamlara insanlar

O sağlam yerden ayak çıkarılırsa eğer

getirtilirse

devlet mahvolur. Savrulur ve refah altüst

halk

içinde

seslerin

olur. Halk yoksul ve bitap düşer.
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Kültürün oluşmasındaki en büyük etkeni

özel

dil olarak gören yazarımız dile ayrı olarak

söylemiştir.

özel

hükümdar olmasını öğütlemiştir.

bir

ihtimam

göstermiştir.

Dilin

yozlaşmaması gerektiğini hükümdarlara

önem

verilmesi
Devletin

bulunmaması

yabancılaşır anlayışındadır.

gerektiği

edilememesinin

Öyle ki kültür ona göre dil ile aktarılır.

bozulmayı

Nesiller bu şekilde ayakta kalırlar.

taşımaktadır.

Yazarımız genel anlayışa ters düşmemekle

EL

birlikte

(FARABİ) SİYASET

Askerlik

yorumlarda

mesleği

kutsal

anlayışında

refah getirir. Padişaha kendisi hakkında
şüphe

refahıda

getirecek

işlerden

kaçınılması

gerektiğini ve de devlet erkânını seçerken

beraberinde getirecektir.
KABUSNAME’DE

FAZILA’DA

alır. Adalet içinde oluşan siyaset halka

çizgi adalet dağıtmak temellidir. Adaletin
onun

MEDİNET-ÜL

endişesini

yönetilen devlet arkasına Tanrı desteğini

hayli

görebilmekteyiz. Saldırı yoğunluklu bu
dağıtılması

getireceği

toplumsal

göre adalet her şeyden önce gelir. Adaletle

anlayışı çizgisine baktığımızda eski Türk
bir

beraberinde

yapılması gerektiğini savunmuştur. Ona

savunması önemli bir husustur. Askerlik

etkisini

bir

Farabi siyasetin Tanrının gölgesi gibi

olarak görülmüştür. Yazarımız için vatan

geleneklerinin

hususunda

görüşü vardır. Bu sanatın düzgün icra

Dil onun için çok büyük anlam ifade eder.

bulunmuştur.

bilge

sanatı iyi icra edemeyenlerin bu görevde

yozlaşır, siyaset yozlaşır insan kendine

hakkında

başında

Yazarımıza göre askerlik bir sanattır. Bu

öğütlemiştir. Dil yozlaşırsa eğer, halk

askerlik

gerektiğini

iş

bilen

kişilerin

yüksek

konumlara

getirilmesi öğütlenmiştir.

(KEYKAVUS)

SİYASET

Vatan

savunmasının

kutsallığını

dini

Keykavus Kabusname ’de sık sık adaletli

olarak temellendiren Farabi bu durumun

siyaset yapılmasını vurgulamıştır. Elçilere

üzerinde
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savunmasının şahadete giden bir yol

bahsettiğimiz soyut konular insanlığın ve

olduğuna

Vatanın

de bireyin oluşması için kesinlikle önemli

toplumun

olan şeylerdir. Adalet, ahlak, bilgelik

dikkat

savunulamaması

çekmiştir.
durumunda

bunlar

mahvolacağı kendisince eklenmiştir.

bireyin

oluşmasında,

sosyalleşmesinde, kültürleşmesinde temel

SONUÇ

etkenlerdir. Bu temel etkenleri göz ardı
önemli

ederek hiçbir yere varamayız. Varmaya

hususlar üzerinde durmuşlardır. Her ne

çalışsak bile vardığımız yer yanlış yer olur.

Siyasetname

yazarlarımız

çok

kadar bu hususların bir kısmı soyut ve de

Yazarlarımızın

laf gelişi söylenmiş gibi dursa da asli

önemli

itibari hiçte öyle değil. Zaten yazarlarımız
tüm

bu

durumları

temellendirmişlerdir.

defalarca
Soyut

üzerinde

konu

ahlak

durduğu

olmuştur.

en

Ahlak

devletin bekası halkın refahı için çok

kez

önemli görülmüştür. Ahlaksız padişahın

konulardan

halkına

arta kalan yerlerde kendileri fikri konular

kötü

söylenmiştir.

üzerine de eğilmişlerdir.

bozacağı

örnek

Ahlaksız

olabileceği
halkın

vurgulanmıştır.

Ahlaksız

Birçok defa soyut konular üzerinden somut

padişahın

konulara ulaşmaya çalıştık. Araştırmamızı

anlatılmıştır. Ahlak tüm bu hususlardan

diğer çalışmalardan ayıran kısım belki de

ötürü çok büyük önem teşkil eder. Ahlak

budur. Soyut konular somut durumlarda

sadece bu siyasetname yazarlarımız için

aranmaz gibi bir eğilim mevcut. Biz bu

değil tüm siyasetname yazarlarımız için

eğilimi yıkmaya çalıştık ve de büyük

çok önemli görülmüştür.

ölçüde yıktığımızı düşünüyoruz.

devlet

refahı

yönetemeyeceği

Yunus emre gibi şairlerimiz bu konu

Her ne kadar vergi, ekonomi, siyaset söz

üzerinde sıklıkla durmuşlardır. İlla edep

konusu olduğunda sadece somut olgular

denilmiştir. İnsanının önce ahlaklı sonra

ele alınacakmış gibi dursa da biz bu

makam

yaklaşıma

Siyasetnameler

karşı

çıktık.

Çünkü
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çocukluğundan bu yana ahlak dersleri

durumu

verilmesi

sultan babayla hoca fatihe bir oyun

uygun

Çocukluğundan

bu

görülmüştür.
yana

sultan

babasına

söylediğinde

tertiplemişlerdir. Bu oyuna göre sultan

ahlaksal

içeriye kapı tıklatmadan girecektir ve hoca

argümanlarla yoğrulması nasihatlenmiştir.

da sultan babaya fatihin gözü önünde tokat

Tabi burada siyasetname yazarlarımızın da

atacaktır. İşte burada tüm çıplaklığıyla

etkilendiği İslam ahlakı mevcuttur. Ahlak

ecdadının ahlaksal anlayışa ne derece

olarak bu ahlaktan bahsetmeliyiz. Çünkü

önem verdiğini görebilmekteyiz.

yazarlarımız İslam toplumunun içinde
anlayıştan

Ecdat ahlakı her şeyin önünde tutmuştur.

Ahlaksız

padişahın

İşte

örnek

olabileceği

siyasetname yazarlarımızda ahlaka çok

vurgulanmıştır. Ahlaksız padişahın Tanrı

büyük önem vermişlerdir. Ahlakı her şeyin

gücünü arkasına alamayacağı söylenmiştir.

önünde tutmuşlardır. Çünkü onlara göre

Zaten

ahlaksız

yetiştikleri

için

beslenmişlerdir.
halkına

bu

kötü

bakar

dönemlerde

isek
bu

padişahlarda
nasihatleri

bu

bu

ecdadın

bir

yönetemez.

dikkate

kişi

içerisinde

devlet

büyüyen

ve

Yönetmemelidir.

millet
Ahlakı

almışlardır. Çocuklarını küçük yaşlardan

sadece davranışsal olgulara indirmemek

itibaren ahlaksal çizgiyle desteklemişlerdir.

gerekir. Ahlak bir yaşam biçimidir.

Onların başına ahlaksal olarak kendilerini

İnsanın

ispatlamış hocalar tayin etmişlerdir. Bu

adımını düzenler. Bu düzenleme tüm

hocalar çocukları ya da veliahtları demek

dünya milletleri için önem teşkil etmiştir.

daha uygun olur- en önce ahlaksal manada

Dinler bu konu üzerine eğilmişlerdir.

yetiştirmişler ve daha sonra fikri konular

hayatının

her

alanını

her

Peki; tüm bu durumlara karşın biz halen

üzerine eğilmişlerdir

ahlakın

ne

derece

önemli

olduğunu

Rivayete göre fatih çok yaramaz bir

görememekte miyiz? Devlet yönetiminde

çocuktur. Hocasına karşı saygısız tavırlar

ahlakın ne derece önemli olduğunu idrak

içerisinde bulunmuştur. Ve hocası bu

edemiyor muyuz? Etmek zorundayız.
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Ahlakı devlet yönetiminden çıkarırsak

Bunun neticesinde toplumsal bozulmalar

eğer sonumuz roma gibi Osmanlı gibi

meydana gelir. Bu bozulmalar ileriki

olmak zorundadır. Ahlak çok önemlidir.

seviyelerde rejimin ve devletin düşmesine

Çünkü ahlaklı birey devletinin malını

neden olur. Toplumsal huzursuzluklar

çalmaz.

meydana

Halkının

hakkını

gözetir.

gelir.

Adaletin

olmadığı

Vergileri güzellikle toplar. Vergileri

devletlerde yıkılma söz konusudur. Halk

kendi

içinde refahın bitmesi söz konusudur.

şahsi

amaçlarına

yapmaz.

Yolsuzluk

indirgemez.

Ülkedeki

genel

Adalet bu derece ciddi bir iştir. Adaletin

asayişi en iyi şekilde sağlar. Demokratik
yaklaşımlara

demokratik

bağımsız

şekillerde

olması

gerekir.

Bağımsız

olmayan adaletten adalet beklenemez.

cevap verir.

Güçlünün adaletin beklenir. O zaman
maşası

olmamak

Yazarlarımızın ikinci üzerinde durdukları

adalet

en önemli konu ise adalet olmuştur.

zorundadır. Siyasetten ve siyasilerden ne

Adaletsiz düzenin refahı bozacağı ve

kadar

oluşamayacağı

refahın

siyasetin

uzak

durursa

Adaletçilerin

söylenmiştir.

ahlaklı

Ahlaklı

o

kadar
kişiler

olmayan

Adalet ile hükmedilmeyen yerler de

gerekir.

ekonomik bozulmaların ve toplumsal

kişiliklerini

satabilirler.

bozulmaların

toplumsal

ve

meydana

gelebileceği

olması
yargıçlar

Bu

devletsel

iyidir.

durum
refahın

anlatılmıştır. Peki, adalet nedir? Adalet

bozulmasına neden olur. Adalet bizzat

haklıya hakkını teslim etmektir. Haklının

hükümdar tarafından tesis edilmelidir.

hakkının ne derece olduğunu belirlemektir.

Yargıçların
tarafından

Adaletsiz ortamlarda halk huzursuz

ayaklanmalara

neden

adaletini

kurmaya

sağlanmalıdır.

Yargıçların

insani bazı zaafların vereceği zararlar

olur.

kaçınılmazdır.

Adaletin olmadığını söyleyen herkes
kendisi

hükümdar

bağımsızlığı ve güveni sağlanmazsa eğer

olur. Bu huzursuzluk refahı bitirir.
Toplumsal

bağımsızlığı

çalışılır.
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Rivayete

göre

fatih

sultan

bağımsız

Mehmet

gayrimüslim bir mimarın elini kestirtmiştir.
önüne

çıkarılmıştır.

bilgelik olmuştur. Bilindiği üzere devlet
yönetimi bir sanat işidir. Ve bu sanatı

kesilmesine hüküm verilmiştir. Mimar

bilmeyen

fatihi son anda affetmeseydi fatihin eli

almış becerikli kişilerin bu makamlara

adalet

oturtulması

sağlanmalıdır. Siyasetname yazarlarımız
hususunda

itina

ile

olmayacağı

gerektiği

söylenmiştir.

Siyasette liyakat çok önemlidir. Bu

titizlik

durum hayati derecede önem gösterir.

göstermişlerdir. Adaletin olmadığı yerde
refahın

yönetemezler.

dikkat çekmişlerdir. Bu işin eğitimini

tesis edilmesidir. Kişinin rengine, dinine,

adalet

devlet

Padişahın ve çevresinin filozof olmasına

var. Birincisi gayrimüslim birisine adalet
bakılmadan

kişiler

Yazarlarımız bu durumu vurgulamışlardır.

kesilecekti. İşte tam da burada iki husus

ırkına

beraberinde

Yazarlarımızın değindiği bir diğer konu ise

İşin

neticesinde fatih suçlu görülüp elinin

diline,

adaleti

getirecektir.

Mimar adalete sığınmış ve de padişah
yargıcın

olması

Adalet sağlanamayıp iş bilmeyen kişiler

defalarca

iş başına gelirse devlette çökme süreci

vurgulanmıştır. Refah ancak adaletin

başlar.

olduğu yerdedir. Adalet tesis edilmeden

Şöyle

ki

ekonomi

alanına

ekonomiden anlamayıp sadece devletlinin

toplumdaki refah sağlanamaz. Refah

yakını olduğu için birisi atanırsa o kişi

sağlanamaz ise toplumsal bozukluklar

devletin devletin işleyişini bozar. Devletin

meydana gelir.

işleyişi

çarklara

benzer.

Çarklardan

İşte bizim burada söylememiz gereken şey

birisinde bozulma meydana gelirse diğer

adaletin nasıl tesis edileceğidir? Adalet

çarklarda da bozulmalar meydana gelir.

mahkemeler tarafından tesis edilmelidir.

Ekonomiden

Yargıçlar bağımsız olmalıdır. Yargıçların

ekonomiyi

bağımsızlığı beraberinde mahkemelerinde

devletin

bağımsızlığını getirecektir. Mahkemelerin

mahvedebilir. Bu şekilde devlette refah

anlamayan
altüst

diğer

birisi

edebileceği

gibi

kurumlarını

da

adına herhangi bir şey kalmaz. Devleti
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oluşturan maddeler de birey olduğuna

halka eziyet edilmemesi bilakis onlara

göre

ihtimam gösterilmesi

burada

halkın

da

refahının

vurgulanmıştır.

ulaşabiliriz.

Devletin temelinin aile odaklı olduğu

Halkın refahının bozulması sosyolojik

gösterilmiştir. Bunun için ailelere önem

değişimlere sebep olacaktır. Belki rejim

verilmesi

değişecek

durmuşlardır.

bozulacağı

çıkarımına

devlet

çökme

sürecine

gerektiği
Tüm

hususunda
bu

durumların

neticesinde devlet içerisinde ve halk

girecektir.

içerisin

Nasıl ki yoldan geçen bir adam doktor

de

hem

ekonomik

hem

toplumsal refah olacağı belirtilmiştir.

olamıyor, nasıl ki mühendis saksafon
çalmıyor, nasıl ki öğretmen mühendislik

Kısa kısa değindiğimiz bu konuların

yapmıyor işte öyle de devleti herkes

içlerini açmakta faydalar görmekteyiz.

yönetemez. Devlet ancak özel eğitimini

Şöyle ki devletin temeli bireydir. Bireye

almış kişiler tarafından yönetilmelidir.

yapılan

Herkes

yönetimine

yapılmıştır. Birey ne kadar gelişirse devlet

karışmamalıdır. İşinin ehli olan kişiler

o kadar gelişir. Bireye ne kadar önem

devletin ve milletin başında olmalıdır.

verilirse devlete ve millete de o kadar

Filozof hükümdar olmalıdır. Öyle ki tarihi

önem verilmiş olur. Çünkü devleti tek tek

uzun

devletin

uzadıya

anlamayan

okumayan

ve

ondan

çıkarımlarda

bireyler

tarihten

yatırım

devlete

oluşturur.

şekillerde

ve

Bireyleri

yetiştirmek,

millete

doğru
herkesi

bulunamayan birisi asla hükümdar olamaz.

uzmanlaşabileceği

Olursa eğer tarihsel dersleri bilmediği için

yönlendirmek

mağrur ve zelil olur.

refahını sağlamak adına çok önemlidir.

Siyaset ve ekonomi üzerine bakarsak

Burada işin içine eğitim girer. Eğitim

burada vergilere çok önem gösterildiğini

çok önemlidir. Olmazsa olmazdır. Eğitim

görebileceğiz. Bu konular incelenirken

olmazsa ya da sağlam bir şekilde verilmez

adil vergi alımı ve de vergi toplarken

ise devletin içine yetişmiş iş gücü aktarımı
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çok

az

olur.

Bundan

ötürü

devlet

dağılımındaki

yönetilemez hale gelir. Eğitimsiz kişiler

adaletsizlik

toplumsal

bozulmalara neden olur.

toplumun seviyesini düşürür. Kaliteyi

Vergi alınırken bireylere iyi davranılması

azaltır. Bunun için eğitime çok önem

gerektiği söylenmiştir. Burada bireye ne

verilmesi gerekir.

derece önem verildiğini bir kez daha

Eğitim haddizatında basitmiş gibi görünse

görebilmekteyiz. Vergiler alınırken bireyin

de gerçekte hiçte öyle değildir. Eğitim

zor

kamudan siyasala her alanı oldukça

görülmüştür. Birey zor durumda bırakılırsa

yüksek derecede etkiler. Halkın refahını

üretim

artırır ya da azaltır. Eğitilmiş bireyler

düşünülmüştür. Üretim araçları satılırsa

devleti ve milleti kalkındırır. Toplumsal

üretimin duracağı bu durumun en önce

refahı sağlar. Eğitilmiş bireyler ileride

aileyi sonra da devleti zor durumda

devleti

bırakacağı

bireyler

yöneteceklerdir.
özenli

Bunun
bir

için

durumda

bırakılmaması

araçlarını

önemli

satabileceği

anlatılmıştır.

Siyasetnameler

boyunca satır aralarında bu kadar ince

şekilde

fikirlere rastlamamak mümkün değildir.

yetiştirilmelidirler. Aslına bakarsak devlet
yönetmesine de ihtiyaç yoktur. Birey

Kısa olarak tekrar izah etmek gerekirse

çarklardan herhangi birisi olur. En kötü

toplumda refah ahlak ile başlar. Ahlakın

gibi görünen mesleğe dahi girdiğinde

olmadığı yerde huzur ve güven yoktur.

eğitimli birey çarkı güzel döndürür. İşini

Adalet

kusursuz yapar ve milletine faydası fazla

ile

güvenilir

olur. Bu açıdan bakıldığında eğitimin ne
derece önemli olduğunu görebilmekteyiz.

devam

bir

eder.

şekilde

toplumsal

refahı

üzerinde

durulması

Adaletin

tesis

edilmesi

artırır.

Bilgelik

gereken

önemli

Siyasette ve vergi alımında ahlaklı ve

konulardandır. Devletin liyakat sahibi

adaletli davranılmasını araştırmamızın

kişiler

belli noktalarında defalarca vurguladık.

gerekmektedir.

Vergi alımlarındaki adaletsizlik, gelir

vergilerin düzgün bir şekilde toplanması
161
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ve halka önem gösterilmesidir. Halka

eğitime azami derecede önem göstermek

yapılan herhangi bir yatırım toplumsal

gerekir.

refaha yapılmış olmaktadır. Bunun için
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FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN “SANAT” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR
İNCELEME
AN EXAMINATION ON FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL'S “SANAT”
POEM
Filiz FURTANA
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
filiz_furtuna@hotmail.com

Özet: Şiir, çok farklı kaynaklardan beslenen,

toplumun farklı kesimlerine seslenen ve bu
özelliği nedeniyle de birçok bilimle bağlantılı
bir sanat dalıdır. Edebiyatın vazgeçilmez bir
kolu olan şiir sanatı, farklı unsurları içinde
barındırması hasebiyle farklı inceleme metotları
ile açıklanmaya çalışılmıştır. Son yıllarda
göstergebilimsel, anlamsal,
biçimsel
ve
psikanaliz inceleme metotları şiirin açıklanması
ve şairin kapalı bir biçimde söylediklerinin gün
yüzüne çıkarılması için kullanılan önemli
inceleme yöntemlerindendir. Bu bağlamda,
Faruk Nafiz’in memleket şiiri diye adlandırılan
akımın manifestosu sayılan “Sanat” adlı şiiri
çeşitli inceleme alanlarıyla bağlantılı olarak
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Milli Edebiyat
akımı ve Faruk Nafiz’in diğer şiirleri üzerinde
kısaca durularak asıl konuya bir zemin
hazırlanmıştır.
“Sanat”
adlı
şiirin
değerlendirilmesi sırasında şiir bölümlere
ayrılmış ve her bir bölüm için farklı görüşlere
yer verilmiştir. Daha çok şiirin tamamına
hâkim olan tezatlık üzerinde durulmuş, bu
tezatlığın altında yatan psikanalitik noktalara
değinilmiş ve şiire farklı bir bakış açısı
getirilmeye çalışılmıştır.

Abstract: Poetry is an art branch that lives on
very different resources, appealing to different
parts of the population and because of this
feature, is connected to many of the science
branches. Indispensible branch of the literature
poetry is tried to be explained by different
review methods as a consequence of its
involving different factors. In recent years,
semiological,
semantic,
formal
and
psychoanalysis examination methods are one of
the important methods that are used for the
bringing to light what the poet says
insinuatingly. In this case, named "Sanat (Art)"
poem which is considered as manifest of the
Faruk Nafiz's "Memleket (Motherland)" named
poem, were tried to be examined as connected
to variety of examination areas. A basis for the
primary concern was formed by emphasizing on
the National Literature movement and Faruk
Nafız's other poems. During the assessment of
the poem named "Sanat (Art)", the poem was
sectioned and different views were placed for
each section. Mostly, oppositeness that
dominant in the poem, were emphasized,
psychoanalytic points that are underlying this
oppositeness were mentioned and tried to bring
a different point of view to poem.

Anahtar Kelimeler: Şiir, Faruk
Çamlıbel, Sanat, Edebiyat, Psikanaliz.

Key Words: Poetry, Faruk Nafiz Çamlıbel, Art,
Literature, Psychoanalysis.

Nafiz
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GİRİŞ

metafizik masal, simgeler, imgeler,
semboller ve kelimelerle kurulur. Bu

Şiir

asırlar

boyunca

bakımdan şiir ile psikanalizin kullandığı

insanları

oyalayan, dertlerini dillendirmelerini,

malzemenin

sevinçlerini

sembol,

ve

heyecanlarını

aynı

imge,

olduğu
simge

(kelime,

vb.)

iddia

başkalarına aktarmalarını sağlayan bir

edilebilir. Aralarında bu derece sıkı bir

araç olarak önemini günümüze kadar

bağ bulunan şiir ile psikanaliz bir

korumuş bir sanat dalıdır. Toplumun

bütünlük oluşturmakta ve edebiyatla

üyeleri

ilgilenenlerin psikanalize yönelmelerine

tarafından

oluşturulması

sebep olmaktadır.

hasebiyle de toplumda yaşanan savaş,
göç,

milli

kahramanlıklar,

Millî Edebiyat Dönemi içerisinde

duygulanmalar,
ölümler,

ele alınan Faruk Nafiz Çamlıbel, bazı

vb.

etkenlerden etkilenir. Zaman zaman

şiirlerinde

bireysel duygulanmalarla zaman zaman

açıklanabilecek semboller kullanmıştır.

da milli duygularla oluşturulan akımlar;

Yazımıza konu edindiğimiz “Sanat” adlı

şiiri,

söyleyişini,

şiirinde de bu psikanalitik unsurlardan

biçimini değişikliğe uğratarak kendisine

birkaçına yer verilmiştir. Bu bağlamda,

uydurur. Bu nedenle, şiirle uğraşanlar

sanatçının ait olduğu Milli Edebiyat

da bu akımları, şiirin ilintili olduğu

Akımı ile Faruk Nafiz Çamlıbel ve bazı

bilimleri, diğer sanat dallarını yakından

eserleri hakkında kısa bilgiler verilerek

takip etmek ve bu alanlarla ilgili

“Sanat”

bilgilenmek ihtiyacını hissederler.

(psikanaliz,

şiirin

konusunu,

psikanalitik

adlı

şiiri

bir

farklı

yorumla

açılardan

biçim,

anlam)

değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Bu açıklamalara örnek olarak şiir

Milli

ile psikanaliz arasındaki bağ verilebilir.

Edebiyat

çığırı

diye

“Popper’e göre, psikanaliz metafizik bir

adlandırılan ve 1940’lı yıllara kadar

masaldan ibarettir” (Tura, 2005: 9). Bu

egemenliğini sürdüren devirde, şairler
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üç kurala bağlı kalarak şiir yazmışlardır.

düşmanlar tarafından istilâ edilmesi,

Buna göre bu akıma uyan şairlerin

aydınların dikkatini Anadolu’ya çevirir.

birçoğu hece vezni ve duru bir Türkçe

Savaş kazanıldıktan ve yeni bir devlet

ile

meseleleri

üzerinde

kurulduktan sonra Anadolu’ya giden

Cumhuriyet’in

ilanından

aydınlar

memleket

durmuştur.

orada

şimdiye

kadar

sonra da devam eden bu akım birçok

unuttukları veya müphem olarak farkına

şair

benimsenmiş

ve

vardıkları acı gerçeklerle karşılaşırlar:

yazılmıştır.

Bu

Çıplak bozkır, fakir ve zavallı Türk

şiirlerde Anadolu köylüsü kimi zaman

köylüsü. Bu karşılaşma onlarda bir şok

yüceltilmiş kimi zaman da fakir ve cahil

tesiri uyandırır. Cumhuriyet devri Türk

oluşu ile ön plana çıkarılmıştır.

edebiyatı bu şokun akisleri ile doludur”

tarafından

memleket

şiirleri

Mehmet

Kaplan’ın

“Han

(Kaplan, 2008:23).
Aydın

Duvarları” adlı şiiri tahlil ederken

ile

Türk

köylüsünün

değindiği üzere Anadolu ve Anadolu

karşılaşması sonucunda memleketi konu

köylüsü ancak I. Dünya Savaşı’ndan

edinen eserler ve memleketçi şiirler

sonra, düşman işgalleri esnasında aydın

kaleme alınır. Bu şiirleri yazanlar ve

kesimin dikkatini çeker. Bu dikkat,

şiire yansıttıkları duygular şu şekilde

köylünün

fakirliği

özetlenebilir:

üzerinde

yoğunlaşır.

ve

çaresizliği

Aydının

“Yeni

Türk

yönelimlerin

köylüsü ile buluşmasına ve eserlerde
anlatılan

Türk

köylüsü

rejimin

düzleme

imajına

büyük

gönüllü

getirdiği

ölçüde
yansıması

edebî
olan

değinmesi hasebiyle Mehmet Kaplan’ın

memleket şiiri Faruk Nafiz Çamlıbel,

şu değerlendirmesi bize yol gösterici

Halit Fahri Ozansoy, İbrahim Alâattin

olacaktır:

Gövsa,

Ömer

Bedrettin

Uşaklı,

Savaşı’nda

Kemalettin Kâmi Kamu, Zeki Ömer

imparatorluğun yıkılması, Türkiye’nin

Defne ile toplumcu yönleri de olan

“I.

Dünya
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Mustafa Seyit Sutüven ve Sabahattin

varlık ve hayatın dile getirilmesi üzerine

Ali gibi isimlerin kaleminde daha çok

kurgulanmıştır (Birinci, 1993: 41–42).
Daha çok milliyetçi bir tavrı

romantik, iyimser, umutlu bir tematik
tutumla

Anadolu’nun,

yansıtan “Sanat” şiirinde psikanalizin

Anadolu

insanının güzel, olumlu, yüce yönlerini

temel

kavramlarından

olan

şiirleştirmeyi amaç edindi” (Halman

bilinçdışından da yararlanılmıştır.
Freud’un birinci “topik” ayrımının

vd., 2007:29).

ve aslında bütün psikanalizin temel

Bu şairler içinde yer alan Faruk
Nafiz de şiirlerini oluştururken milli ve

kavramı

ferdi duyarlılıkla farklı kaynaklardan

psikanalizin

gelen unsurları sentezlemiş ve Edebiyat-

olduğunu

ı Cedîde zevkini Millî Edebiyat Dönemi

kimyanın ayrı sorgulama alanları olan

şiirine taşımıştır. “”Sanat”

farklı bilimler olması gibi psikanaliz ile

adlı

şiiri

bilinçdışıdır.
ve

memleket

edebiyatının

dayanacağı

psikiyatrinin

kaynakları;

“Han

Duvarları”,

olduğunu,

“Anadolu’nun

çilesi

“Çoban

Çeşmesi”,

ve

ıstırabını;

bu

mekânın

Hatta

Freud

bilinçdışının

bilimi

bu

fizikle

de

nedenle

farklı

bilimler
dolayısıyla

karşılaştırılmalarının yersiz olacağını
söyler (Tura, 2005: 65).
Lacan, Freud’dan daha farklı bir

türküsünü ifade eden şiirlerdir” (Aktaş,

bilinçdışı

2005: 184).

tanımlaması

yapmaktadır.

“Bilinçdışı Lacan’da, onun dil-insan

1922 yılından itibaren Anadolu’ya
ve geldiği çevreye karşı takındığı tavrı

ilişkisi

ortaya koyacak şiirler yazan Faruk

kaçınılmaz bir sonucudur: Bilinçdışı

Nafiz, kesin tavrını 1926 yılında yazdığı

dil’in mantıki bir içerimidir. Bir başka

“Sanat” adlı şiiri ile dile getirir.

deyişle bilinçdışı, “dil (simge)- insan

Milliyetçi

ilişkisi” anlayışının “totolojik – a priori”

ve

memleketçi

şiirin

anlayışının

mantıki

bir neticesidir” (Tura, 2005: 66).

politikası sayılan “Sanat” adlı şiiri, millî

166

ve

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:89 K:117

Diğer

taraftan,

tarafından ortaya konulan şu görüşe yer

bilinçdışını

içgüdülerin oluşturduğunu iddia edenler

vermeliyiz.
Şiir

de vardır. Tura’ya göre;
içgüdülerin,

psikanalizin

ortak

yanlarına değinen Cafer Şen, şunları

(…)bu bir kısa söyleme tarzıdır.
Yoksa

ile

duygulanımların,

dile getirmektedir:

olduğu

Şiire yansıyan önerme ve teoriler

düşünülemez. Bilinçdışı olan bunlara

psikanalitik önerme ve teoriler gibi

denk düşen fikirlerdir. (...)Kişi belli bir

deneysel

duygulanım ve heyecanı bilinçli olarak

Bunun en önemli nedeni de pek çok

yaşantılar, ancak bunlara denk düşen

alanın ve bilimin bilgi nesnesi dış dünya

fikirler her zaman bilinç alanında yer

olurken hem psikanalizmin hem de

almaz, esas fikirler bilinçdışı kalırken

şiirin bilgi nesnesinin “iç dünya” ve bu

bunların yerine başka fikirler bilinç

“İç

alanını

duygularını

dünya”nın dil olmasıdır. İşte bu noktada

tamamen farklı fikirlerle yorumlayabilir

dış gerçeklik olgularının bireyin “iç

heyecanların

(Tura,

bilinçdışı

kaplar:

2005:

Kişi

Buna

67).

değil

dünya”yı

dünyasında

göre,

teorik-hipotetiktir.

dışa

nasıl

vuran

“temsili

yaşantılandığı,

bilinçdışının simgelerden oluştuğu ve

değerlendirildiği,

simgesel kültür yaşantısının sonucu

anlamlandırıldığı” (Tura 2004: 41) her

olduğu

noktada,

iki alanda da dil aracılığıyla dışa vurulur

simgelerle kurulan ve milli edebiyatın

ve anlaşılır olarak kabul edilir. Bu

politikasını yansıtan “Sanat” şiiri ile

nedenle Lacan’a göre psikanaliz “Her

bilinçdışı ortak bir noktada buluşur. Her

şeyden

ikisi de simgeleri içermektedir. Bu

anlamakla ilgilidir ve dilbilim, retorik

yargımızı kanıtlamak için şiir-psikanaliz

ve

ortaklığına

müttefikleridir” (Bowie 2007: 8). Freud

söylenebilir.

değinen

Bu

ve

Cafer

Şen

önce
şiir

yorumlandığı,

insan
onun

konuşmasını
vazgeçilmez

ise “benden önce şairler ve filozoflar
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zaten

bilinçdışını

yalnızca

keşfetmişti,

bilinçdışının

ben

7+7 duraklı 14’lü kalıbıyla yazılan bir

incelenmesini

şiirdir.

sağlayacak bilimsel yöntemi keşfettim”

Muhatabına doğrudan seslenmek

ifadeleriyle

ve onu üzerinden poetik fikirlerini daha

psikanalizmin araştırma nesnesi olan

da somutlamak için ikinci tekil kişiye

bilinç dışını ilk keşfedenin şairler ve

seslenen şair, 7+7 duraklara başvurarak

filozoflar olduğuna dikkat çekerek,

hem bir konuşma, hitabet atmosferi

şiirle psikanalizmin müştereğine dikkat

sağlar hem de şiire ahenk kazandırır.

çeker (Şen, 2010: 205).

Yine

(Phillips

2007:

28)

çapraz

kafiye

örgüsünün

kullanıldığı şiirde, daha çok tam ve
“SANAT”

ŞİİRİNİN

zengin uyakları tercih eden şair, deruni

FARKLI

bir ahenk oluşturduğu gibi şiire müzikal

AÇILARDAN İNCELENMESİ
Yukarıda da değindiğimiz üzere

bir hava katar. Öte taraftan asonans ve

yazımızın ana konusu olan “Sanat”

aliterasyon gibi ünlü ya da ünsüz

şiirini psikanaliz, biçim, anlam vb.

tekrarlarına

yönlerden değerlendirmeye çalışacağız.

musiki öğesini güçlendirdiği gibi, şairin

Bu nedenle öncelikle şiirin anlamsal,

sözcükleri

biçimsel yönleri üzerinde genel bir

seçtiğini,

açıklama yapacağız.

müzikalitelerine ve aralarındaki uyuma

Mehmet
Milliyetçi

ve

Kaplan

tarafından

Memleketçi

dikkat

şiirin

başvurulması,
çok

titiz

bir

sözcüklerin
ettiğini

gösterir

şiirdeki
biçimde
tınılarına,

(Demir,

2014:75).

1

poetikası olarak görülen “Sanat” şiiri 6

Ortaya koymak istediği poetik

dörtlükten meydana gelen ve hecenin

tavır, şairin kelimeleri seçiminde ve
kelimelerin

yerlerinin

tespitinde

oldukça önemlidir. Nitekim Çamlıbel,
1

Detaylı bilgi için bakınız: KAPLAN Mehmet,
(1994), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar
II, S:303.

bu şiirinin tamamında düşüncelerini
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daha da net bir biçimde vurgulamak için

35 sıfat, 43 isim, 9 zarf, 4 edat, 3

sıfatlardan yararlanmış, ses uyumları,

bağlaç, 15 zamir, 1 ünlem, 19 fiil, 13

hece ölçüsü kalıbı, uyak ve kafiye

fiilimsi

düzeni üzerinde titizlikle durmuştur.

Fiilimsilerin de 7 tanesinin sıfat-fiil
olduğu

Şiirin tamamında “Faruk Nafiz,

türünden
göz

sözcük

önünde

vardır.

bulundurulursa

daha çok Müslüman Türk toplumu ile

şiirde, niteleme ve betimleme eğiliminin

kozmopolit

sanat

belirleyiciliği ortaya çıkar. Yine 24

bağlamında bir karşıtlığı ortaya koyar

dizeden oluşan şiirde 16 tümcenin

ve millî sanatı yüceltir” (Çetin, 2010:

bulunması, mecazlı ve soyut ifadelerden

kesim

Karşıtlıkları

222).

arasında

ortaya

çok

koyarken

gerçek

ve

somut

anlamlı

kullandığı sıfatlar milli sanatı yüceltme

sözcüklerin kullanılması, şairin poetik

amacına hizmet ettiği için şairin kelime

fikirlerini açık ve net bir biçimde ifade

seçimi hakkında Fethi Demir tarafından

etmek istemesinin nedenidir (Demir,

yapılan şu değerlendirmeye de yer

2014: 75).
Fethi Demir’e göre şiirde açık ve

vermeliyiz:
Sanat şiiri dilbilgisel açıdan tahlil

net

ifadeler

ve

bu

durumun

bir

şeylerin

göstergesi olan sıfatlar kullanılsa da yer

başında sıfatların çokluğu gelir. Kendi

yer kapalı söylemlerin varlığından söz

poetik

edilebilir.

edildiğinde

dikkati

fikirlerini

çeken
anlatmayı

şiirin

Bu

kapalılık

izleksel boyutunun merkezine oturtan

psikanalizin

şair,

açıklanabileceğini

sadece

Cumhuriyet’le

kendisinin
birlikte

değil

simgelerden

Anadolu’ya

daha

çok

verileriyle
düşündüğümüz

kaynaklanmaktadır.

Bir

yönelen “romantik memleketçi” şiirin

monolog şeklinde kurgulanan “Sanat”

ilkelerini nitelemek ve betimlemek için

şiirinde, bilinçdışının temelini oluşturan

sıfatlardan epey yararlanır. Nitekim

simgelerden

başlık dâhil 142 sözcükten oluşan şiirde

simgelerin farklı yazarlar tarafından
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farklı

yorumları

mevcuttur.

(sen)in

Bu

gayri

millî,

biz(in)

millî

bağlamda şiirin ilk kıtası ve bu kıtaya

oluşudur. (Sen) ile (biz) bir mukayese

getirilen açıklamalara yer verilmelidir:

etrafında işlenir. Şiirin kompozisyonuna
bu

karşılaştırma

hâkimdir

(Birinci,

1993: 42 – 43).

SANAT

Birinci’ye göre şairin kendisi ve

“Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz
çiçek

kendisinden önceki şairleri temsil eden

Bizim diyarımız da bin bir baharı

sen–biz karşıtlığını Mehmet Kaplan şu

saklar!

şekilde dile getirir:
(…) Faruk Nafiz, ‹‹nes›› diye

Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi

hitap ettiği bir yabancıya karşı, ‹‹biz››

çek,
İncinir

düz

caddede

dağda

adına onunkinden farklı bir sanat ve

gezen

hayat görüşünü müdafaa eder. Şiir, iki

ayaklar” (Çamlıbel, 2008:91).

taraf arasındaki tezada dayanır.
daha

‹‹nes›› diye hitap edilen şahıs

doğrusu kendi kültürüne yabancılaşmış,

veya grup, batılılaşmış, incelmiş, yapma

kozmopolit birisine hitap edilir. Bu

ve bozulmuş bir sanat ve kültür

muhatap, şairin kendisinden önceki

anlayışına sahiptir (Kaplan, 1994: 303).

Şiirde

yabancı

birisine,

edebiyatçıların büyük bir bölümünü

Sen ve ben karşıtlığını yazar ya da

temsil edebilir. Şiir baştan sona (sen) ve

şair ile Anadolu insanı düzleminde

(biz) zamirleri üzerinde kuruludur. Sen

yorumlayanlar da söz konusudur. Şiirde

– biz bir farklılığı, (sen) azlığı, (biz)

yaratılan sen – ben tezadına farklı bir

çokluğu, kalabalığı ifade eder. Ancak

açıdan bakan bu

bu (sen – biz) üzerine kurulu monolog

vermeliyiz:

Değişmeyen

tek

yer

(…) kişiler bağlamında tematik

her kıt’ada yeni ve değişik unsurlarla
zenginleşir.

yoruma da

güç

husus

170
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yabancılaşmamış aydın tipi ve millî ve

gerçeklik statüsüne ulaşması özne ile

manevi

nesne arasına giren simgenin dolayımı

değerlerine

bağlı

Anadolu
tipi,

sayesinde olmaktadır. Gerçi Lacan’ın

Anadolu’nun temel harcıdır. Karşı güçte

narsistik dönemi olan Ayna Evresi’nde

ise, Anadolu’yu tanımayan değerlerine

Ben (je) denebilecek bir şey ortaya

yabancılaşmış,

Batılaşmış,

çıkmış, ayrışmaya başlamıştır, ama bu

kozmopolit, dejenere aydın tipi bulunur

sadece bir imkândır ve bu imkânı

(Karabulut, 2012:49).

gerçekleştiren

insanı

yer

alır.

Bu

insan

yanlış

bir

dolayım

aktıdır;

Tüm bu yorumların ortak noktası

simge kullanmaktır. Çocuk, kültürel

ise ‹‹nes›› diye hitap edilen kesimin

babanın, simgenin dünyasına girdiği

gayri millî, ‹‹Biz›› diye adlandırılan

oranda, annesi ile dolayımsız ilişkisini,

kesimin millî oluşudur. Millî ve gayri

eksiksiz solipsizmini yitirir; böylece de

millî unsurların sembolü olan sen ve biz

kendisini

zamirleri bir ötekileştirmeyi de ifade

başlar. Kendisini annenin bir parçası

eder. Bu durum psikanalizde şu şekilde

(fallusu)

açıklanabilir:

kendini

annesinden kopmuş bir bütünlük olarak

çekirdekleri,

algılar. Ben’in ayrışması demek Ben’in

Lacan’ın narsistik dönemi olan Ayna

Ben olmayan’dan ayrışması demektir.

Evresi’nde temellendirilebilirse de esas

Gerçekliğin

itibariyle bu ayrım, simgenin dolayım

kazanmasını koşullandıran süreç de

sağlayan niteliği sayesinde gerçekleşir”

budur zaten (Tura, 2005: 76).

“İnsanın

ötekilerden ayırmasının

annesinden
olarak

ayırt

görmek

gerçeklik

etmeye
yerine,

statüsü

Faruk Nafiz Çamlıbel, çocukta

(Tura, 2005: 72 – 73). Bu durumu biraz
daha netleştirmek için şu cümlelere de

görülen

yer vermeliyiz.

ayrışmasını toplumsal düzeyde yaşamış

(...)
olmayan’ın

Lacan’da

Ben

ayrışması,

ile

ve

Ben

Ben

bütün

ile

Ben

güzelliklerin,

olmayanın
inceliklerin

kendi tarafında olduğunu iddia eden

gerçekliğin

171

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:89 K:117

“sen”le

farklı

olduğunu

unsurlarını oluşturan Anadolu insanını

anlamıştır.

Çocuğun annesiyle ayrışması ve farklı

temsil eder.
“Sanat”

bir ben olduğunu anlaması gibi Faruk

şiiriyle

biz

ile

sen

Nafiz’de “sen” diye hitap ettiği ve

arasındaki farkı bildiğini gösteren ve

“Batı”nın

olduğunu

çeşitli sembollerle (cadde-dağ, kilise-

düşündüğümüz tarafla kendisini ayırt

cami, balerin-zeybek, orkestra sesi-

eder. Ait olduğu topluluk adına konuşan

Anadolu insanının acıklı nefesi, heykel-

şair, “Bizim diyarın”da (Anadolu) bin

Anadolu kadınının kıvrılmayan beli) bu

bir

bünyesinde

farklılığı ortaya çıkaran Faruk Nafiz’in,

barındırdığını söyler (Birinci, 1993: 43).

bunları bilme ya da anlama noktasında

sembolü

güzellikleri

değerlendirilmesi

Yine birinci kıtada yer alan “düz

psikanalizde

şu

şekilde dile getirilir:

cadde” ile “dağda gezen ayaklar”

Psikanalitik

ifadeleri sen – biz karşıtlığını iyice

sadece

Bu ifadelerde “Sen” ile “Ben”in farklı

sağlamak değil, ama daha çok öznenin

çevrelerde yaşadığı gözler önüne serilir.

kendisini

Büyük kentlerin daha doğrusu Batı

Psikanalitik

kültürü ile işlenmiş kentlerin sembolü

zaten,

olduğunu düşündüğümüz “düz cadde”,

varoluşçuluğu içermiş olur. Öte yandan

şair

“anlamak”, bilmenin tersine, bir bakıma

eleştirilen

ve

pek

kendisini

amacı

vurgulayan unsurlar olarak göze çarpar.

tarafından

öznenin

yaklaşımın

bilmesini

anlamasını

sağlamaktır.

yaklaşım

kendiliğinden,

adını

koymadan,

belli

kolaylaştırmaktan

bir

sevilmeyen bir unsur olarak dikkatimizi

yaşamı

çekmektedir. Diğer taraftan Anadolu

güçleştiren bir şeydir. Bilmek, muktedir

coğrafyasını hatırlatan ve şiirde dile

olmaktır;

getirilen “dağda gezen ayaklar” şairin

anlamak ise basit bir aydınlanma anıdır.

tarafını tuttuğu ve toplumumuzun asıl

(…)İnsanın

yapabilmektir.
kendini

çok
Kendini

anlaması,

her

şeyden önce kendini anlamlandıran bir
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varlık olarak kavraması anlamına gelir

hayatı

psikanalizde. Şu anlamda ki, özne için

Psikanalizin

ötekinin

olduğuna ve anlamın kaynağının bilinç

varlığı,

sayesinde
varlığını

ancak

bir

düşünülebilir.
bilmez

yorum

olduğuna

Ötekinin

özne;

anlatılmak

istenmiştir.

temelinde
geri

bilinçdışı

dönersek,

Husserl

fenomenolojisinde var olan paranteze

yorumlar,

alma

anlamlandırır (Tura, 2005: 49).

işleminin

bu

şiirde

gerçekleşmediğini de görürüz.

Ötekinin varlığını bilmeyen ama

Nesnenin

yorumlayan özne yani; şair, muhatabı

özüne,

yani

ulaşmak

bilinç

tarafından kendi değerler sistemi içine

fenomenlerine

için

çekilmek istenir.

fenomenolojik paranteze alma işlemi
istediği

uygulanır. Husserl fenomenolojisinde

yerde düz caddeler olmasına rağmen,

paranteze alma işlemi, “doğal tavır”a ait

biz orada rahat edemeyiz. Çünkü biz

her şeyin dışta bırakılması anlamına

düz yollarda rahat yürüyemeyiz, bizim

gelir. Tüm değer yargıları, algılar

rahat

bilincin alanından atılır. Böylece de salt

Ancak

onun

çekmek

yürüyebildiğimiz

yerler

dağ

yollarıdır. Burada (cadde) ve (dağ) birer

kendi

üzerine

sembol olarak kullanılmıştır. (Cadde)

algılayan bilinç elde edilir. Şimdi

batılı hayat şeklini, batılı değerleri,

paranteze

(dağ) ise millî değerlerimizi temsil eder

dışlanmıştır, ama dünya gene de bilinç

(Birinci, 1993: 43).

tarafından içerilmektedir. Çünkü bilinç

alma

katlanmış,
ile

bütün

kendini
dünya

Cadde ve dağ karşıtlığı ya da

“ide”lerden oluşur, bu “ide”ler de

karşıtlığı

nesnelerin “ide”sidir. Yani her şey artık

içerisinde de değerlendirilebilir. Buna

“mutlak bilinç”te ya da “aşkın bilinç”te

göre tabiat şekillerinden “dağ”, şehirde

bir bilinç aktı olarak var olmaya devam

bulunan cadde ile karşılaştırılmış ve

eder. Askıya almam, paranteze almam,

cadde ile şehir hayatı, dağ ile de köy

dış dünyaya gönderimde bulunmamam

sembolleri,

tabiat-kültür
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olarak kalır yalnızca (Tura, 2005: 102 -

işlemi cami ve kilise karşıtlığında da

103).

söz konusu değildir.
Mehmet Kaplan’a göre, mabette

“Sen kubbesinde ince bir mozayik arar

mozaik arayan şahıs ya da grup ile

da

duvardaki “bir sülüs yazı” ya da “bir

Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini,

parça yeşil çini” ile heyecanlanan grup

Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek

arasında yine bir tezatlık söz konusudur.

duvarda,

Bu

Bize heyecan verir bir parça yeşil

medeniyetleri

çini…” (Çamlıbel, 2008:91)

kaynaklandığını

tezadın

Bizans

ile

Osmanlı

arasındaki

farktan

düşünen

Mehmet

Kaplan, Faruk Nafiz’in “sülüs yazı” ve
Cadde ve dağ karşıtlığında askıya

“yeşil çini” ile temsil edilen Osmanlı

alınmayan değerler, ikinci kıt’ada da

medeniyetini de “memleket kültürü”

mevcuttur. “İkinci kıt’ada kilise – cami;

içinde ele aldığını dile getirir.2

Bizans – Osmanlı karşılaştırması vardır.

Doğu ile Batı değerlerinin “sülüs

İki taraf için de mabet söz konusudur.

yazı” ve “ince mozaik” simgeleri ile

Ancak bu mabetlerde ilgi duyulan

anlatıldığı bu bölümde, milletlerin sanat

unsurlar ayrı ayrıdır. Biz, asırlar içinde

eserleri

işleyip

sanat

yapılır. Türk-İslam ürünü olan “sülüs

değerlerimizin peşindeyiz ve bizi onlar

yazı” ve İslam kültürünün bir parçası

heyecanlandırır” (Birinci, 1993: 43).

olan “yeşil çini” şairin, şiirin tamamına

Diğer taraftan Batı ile özdeşleşen kilise

yaymak

geliştirdiğimiz

arasındaki

istediği

farklılığa

millî

vurgu

hissiyatı

simgesi ve Batının bu kilisede aradığı
mozaik,

toplumun

değerlerden

ayrı

ona

yüklediği

düşünülmemiştir.

2

Detaylı bilgi için bakınız: KAPLAN Mehmet,
(1994), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar
II, S:303.

Paranteze alma ile tüm dünyayı dışlama

174

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:89 K:117

vurgulayan ya da ön plana çıkaran

Mücadele’nin önemli bir hatırlatıcısı

unsurlar olarak dikkatimizi çeker.

olarak da ele alınabilir (Birinci, 1993:
43).

“Sen

raksına

dalarken

için

titrer

Burada da zeybek ve balerinin

derinden

yüklendiği değer yargıları paranteze

Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin,

alınamamış,

Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden

çerçevesinde düşünülmüştür. Millî ve

Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir

gayri millî semboller aracılığıyla Batı

zeybeğin” (Çamlıbel, 2008:91).

ile

şairin

zeybek

mensup

Millî

değerler

olduğu

toplum

arasındaki farklılıklar gözler önüne
serilmiştir.

Şiirin üçüncü bölümünü oluşturan
dizelerde “beyaz kelebek”le “dağ gibi
bir

zeybek”

karşılaştırmada
yayılan

sen-biz

karşılaştırılır.
da

Bu

şiirin

tamamına

da

doğu-batı

ya

karşıtlığı ön plana çıkarılır.
“Fırtınayı andıran orkestra sesleri

Beyaz kelebek bir balerindir ve
bale Batılılara ait bir raks sanatıdır.

Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,

Bizim için hiçbir millî tarafı yoktur.

Istırap çekenlerin acıklı nefesleri

Üstelik

Bizde geçer en yanık bir musiki

özel

olarak

düzenlenmiş

yerine!” (Çamlıbel, 2008:91)

sahnelerde icra edilir. (Sen) o salonlarda
raks

eden

balerinin

raksına

için
Musiki

titreyerek dalar, ona hayran olursun.

alanındaki

farklılıkları

(Biz)im ise tabiatın ortasında raks eden

yansıtan dördüncü kıt’ada, “fırtınayı

dağ gibi bir zeybeğin yere diz vuruşu

andıran orkestra sesleri” ile “ıstırap

içimizi titretir. Zeybek imajı, Millî

çekenlerin
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acıklı

nefesleri”
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karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada da bir

bir açıdan bakan bu yoruma da yer

paranteze alma söz konusu değildir.

vermemiz gerektiğini düşünüyoruz.
ve

Dördüncü parçada sözü edilen

göstergebilimsel bir şekilde inceleyen

‹‹fırtınayı andıran orkestra sesleri››

Fethi Demir, şiirin bu kısmı için şu

batılı yüksek bir kültür ve zevke tekabül

yorumu yapar:

eder. Şair buna karşı ‹‹ıztırap çekenlerin

Şiiri

anlambilimsel

Şiirin

dördüncü

acıklı nefesleri››ni çıkarır ve onu ‹‹en

kesitindeki

göstergeler, Batı’ya angaje edebiyat

hazin

anlayışı ile memleketçi edebiyatı müzik

Buradaki tezat hayli zorlama olmakla

anlayışları

karşılaştırmaya

beraber, ‹‹Memleket edebiyatı››nın bir

müsait gönderimler içerirler. Nitekim

yönünü ortaya serer. Mehmed Emin

“orkestra

Batılı

Yurdakul’dan beri Anadolu denilince

müzik kültürünü çağrıştırırken; “ıstırap

pek çok yazar, Faruk Nafız’ın şiirinde

çekenlerin acıklı nefesleri” göstergesi

olduğu gibi ‹‹ıztırap çekenlerin acıklı

bir taraftan Doğulu, ulusal müzik

nefesleri››ni hatırlar. Bilhassa Marksist

kültürünün

yazarlar

üzerinde
sesleri”

göstergesi,

doğallığına

bulunurken

öte

gönderimlerle

gönderimde

taraftan

Anadolu

bir

musiki››

Anadolu’yu

yerine

bu

koyar.

zaviyeden

görmüşlerdir (Kaplan, 1994:304).

alt

Şiirin

insanının

dördüncü

kıt’ası

için

yoksulluğunu ve çaresizliğini imler

alıntıladığımız ve hemen hemen aynı

(Demir, 2014:76).

görüşü yansıtan yorumlardan farklı
olarak

Mehmet Kaplan şiirin dördüncü

şairin

aslında

savunduğu

kıt’ası için yaptığı yorumda, yapılmak

Anadolu köylüsü tarafında da yer

istenen tezadın zorlama ile meydana

almadığını, “biz” diye ifade ettiği gruba

geldiğini

ile

dâhil olamayacağını dile getiren şu

memleket edebiyatına ait bir özelliğin

görüş de şiirin yorumlanması açısından

vurgulandığını dile getirir. Şiire farklı

oldukça öneme haizdir.

ve

bu

tezat

unsuru
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Beşinci

Alıntılanan şiirde, acıklı nefeslerle

kıt’ada

heykel

sanatı

köylüsü

üzerinde durulur ve bu sanat dalına ait

anlatılmış ve bu özellik olumluymuş

farklı yorumlara yer verilir. Yine millî

gibi gösterilmiştir. Diğer şiirlerde de

olan ile gayri millî olan şair tarafından

Türk köylüsünün acılı ve garip olması

ayırt edilir ve şair kendisinden farklı

estetize edilmiştir. Daha da dikkat

olanı eleştirir. Bu duruma farklı açıdan

çekici olan, ıstırap çeken hazinli Türk

bakan ve şairin Anadolu köylüsü ile

köylüsünün acıklı nefeslerinin mûsikî

empati kuramadığını düşünen Gökhan

gibi

Tunç, düşüncelerini şu şekilde dile

ıstırap

çeken

Anadolu

algılanmasıdır.

Anadolu

köylüsünün çektiği acıların mûsikî gibi

getirir:
“Yabancı bir kadın heykeliyle beli

bir sözcükle birlikte algılanması ve
onların ıstıraplı nefeslerinden estetik

kıvrılmayan

haz alınması ilginçtir. Bu şekilde,

tutulması, köylüye bakışın niteliğini

Anadolu

empati

vermektedir. Bu şekilde köylü daha

bir

önce söylendiği gibi heykel gibi bir

uzaktan

estetik objesi olarak yorumlanır” (Tunç,

kurulmamış,
objelermiş

köylüsüyle
aksine
gibi

estetik

onlara

bakılmaktadır (Tunç, 2009:1638).

köylünün

eş

değerde

2009:1639).
Beşinci kıt’a için yapılan bir diğer

“Sen anlayan bir gözle süzersin uzun

yorumda, Gökhan Tunç’un aksine “bir

uzun

köylünün kıvrılmayan beli” ifadesi ile

Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,

Anadolu’nun heykel sanatı açısından

Biz duyarız en büyük zevkini

eksik kalışı giderilmeye çalışılmış ve

ruhumuzun

Anadolu

Görünce bir köylünün kıvrılmayan

cefakârlığına vurgu yapılarak köylü

belini... (Çamlıbel, 2008:91)

yüceltilmiştir,

177

köylüsünün
fikri

çalışkanlığına,
hâkimdir.

Fethi
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Demir tarafından bu durum şu şekilde

Batı’yı hep farklı sanatlara gönderim

dile getirilir:

yapan Çamlıbel anlatım düzeyinde ise
tüm kesitler arasında belirli bir uyum

Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirin
beşinci

kesitinde

tercih

oluşturmayı başarır (Demir, 2014:77).

ettiği

Bu

göstergeler, Batılı sanat anlayışı ile

farklı

görüşlerin

toplamı

memleketçi sanatı bu kez de mimari

olarak Faruk Nafiz’in beşinci kıt’a ile

üzerinden

karşılaştırmaya

müsait

özüne yabancılaşan, Batı’ya hayranlık

gönderimler

taşır.

mimariye

duyan kesimi eleştirdiği, mimari açıdan

gönderimde

bulunan

Batılı

“yabancı

Doğu

bir

ile

Batı

arasındaki

tezadı

şehirdeki bir kadın heykeli” göstergesi,

vurguladığı, İslami kültürün etkisiyle

hem Batı’da yani Avrupa’da mimarinin

yapılamayan kadın heykellerinin aslında

geliştiğini, kentlerin birçok heykelle

bir eksiklik yaratmadığı ve bize ait olan,

süslendiğini bildirir, hem de bir alt

millî oluşu vurgulayan diğer sanat

gönderim

dallarıyla da mutlu olabileceğimizi ifade

ögesi

heykellerinin

olarak

kadın

yapılabildiğini

ettiğini söyleyebiliriz.

ve

sergilenebildiğini imler. Oysa Doğu’da
daha

da

özel

olarak

söylersek

Anadolu’da böyle bir heykel sanatı,
biraz da dini kısıtlamalarla pek tasvip
edilmediği için Faruk Nafiz Çamlıbel de
Doğu mimarisine gönderimde bulunan

Başka

bir gösterge bulamaz. Bunun yerine

dururken

Anadolu

köylüsünün

cefakârlığına

gönderim

Yazılmamış

çalışkanlığına,
yapan

sanat

“bir

bilmeyiz,
bir

karşımızda

destan

gibi

Anadolumuz.

köylünün kıvrılmayan beli” göstergesini

Arkadaş,

tercih eder. İçerik düzeyinde Doğu ile

tuttururken

178

biz

bu

yolda

türküler
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Sana

olsun…

uğurlar

ilgilendirmez. Biz

Ayrılıyor

Anadolu’yu dile

getirecek, onu anlatacağız. Biz bunu

yolumuz!” (Çamlıbel, 2008:91)

yaparken sana da uğurlar olsun. Sen,
Çamlıbel’in

buraya

kadar

kendi yoluna, biz kendi yolumuza

söylediklerini toparlayan bu son kıt’ada,

(Birinci, 1993: 44).
Bu parça için psikanaliz açısından

tezat vurgusu yapılmadan sen ile biz
söz

da bir yorum yapılabilir. Yukarıda

konusudur. Elimizde var olanla da,

paranteze alma konusuna ve Faruk

kendi değerlerine sahip çıkılarak mutlu

Nafiz’in

olunabileceği dile getirilir. Tezat yerine

değinmiştik.

ayrışmanın

kaynaklandığını ve insanın kendini

denilen

grubun

ayrıştırılması

altını

çizen,

bizden

bunu
Bu

gibi

toplumdan

algılayabileceğimiz bu mısralar çeşitli

nedenlerini

yazarlar

açıklamaktadır:

olmayanın

dışlanışı
tarafından

farklı

başaramadığına
durumun

ayrı

neden

düşünememesinin

Lacan

şu

şekilde

Lacan’a göre bilinçdışı bu “insan

yorumlanmıştır.

– dil” ilişkisinin kaçınılmaz mantıki

Son kıt’ada bütünü kavrayan bir
ifade vardır. Beş kıt’a boyunca ayrı ayrı

sonucudur.

unsurlar üzerinde duran şair burada

gerçeğini, olduğu gibi değil, ancak

toptan konuşur. (Sen) hitabının da ayrı

toplumsal bir kurumun ona sağladığı

bir kelime ile karşılandığını görüyoruz:

imkânlarla düşünür. Böylece Anika

Arkadaş. Burada arkadaş kelimesi bir

Lemaire’in dediği gibi, insanda bir yarık

yakınlığı değil, aksine bir hafife alışı,

meydana

bir reddi ifade eder. Şair kesin tavrını

temellendiren

ortaya koymuştur: Anadolu yazılmamış

gerçeğini bilinçdışı kılar. İnsan kendi

bir destan gibi karşımızda dururken

gerçeğini önce ailenin, sonra diğer

başka diyarların sanat şekilleri bizi hiç

kültürel

179

İnsan

gelir.

kendi

İşte

budur.

kurumların

varoluş

bilinçdışını
İnsan

kendi

söyleminden
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esas

bir “insancık” bile olsa) üstlenmiş olur:

otantik gerçekliğini bilinçdışı kılmış

Yasaklayıcı, egemen, “mitik” kastre

olur (Tura, 2005: 110 – 111).

edici baba. Böylece insan yavrusu,

dolayımlanarak

düşünürken,

kendi

biyolojik bir yaratıktan kültürel bir

gerçeğini ya da biz dediği grubun içinde

“özne” olma yolunda, yani bir toplum

olmayı toplumun ona sağladığı imkânlar

üyesi olma yolunda ilerlerken tüm

doğrultusunda

insanlık kültürü tarihinin bir özetini de

Faruk

Nafiz

Çamlıbel,

ele

almıştır.

Dili,

bilinçdışından atamayacağına göre şair,

üstlenir:

toplumun kelimelere yüklediği değer

tarihinin yaşayan bir özeti haline gelir

yargılarıyla bir şiir yazabilir. “Jacques

(Tura, 2005: 114).

Derrida’nın

anahtar

niteliğinde

Hatta

kendisi

bu

kültür

bir

cümlesi var: “Dil, paranteze alınamaz.”
(…)Dili bilinçten atamazsınız, çünkü bu

SONUÇ

durumda

cogito

Sonuç olarak, Faruk Nafiz’in

mümkün olamaz. Dilden arınmış bir

Millî Edebiyat dönemi içinde, şiir

düşünce düşünülemez” (Tura, 2005:

alanındaki

109).

“Sanat” adlı şiiriyle destek olduğu ve bu

bir

bilinç

edimi,

millileşme

hareketlerine

şiirde ele aldığı karşıtlık sembollerini

Bu düşünceleri destekleyen ve
Faruk Nafiz’in tavrını daha net bir

toplumun

şekilde

söylenebilir. Şair, kendini sen dediği

anlamamızı

sağlayan

şu

imkânlarıyla

oluşturduğu

grubu yorumlayarak anlamaya çalışmış

cümlelere de yer vermeliyiz:
ki

ve Ben ile Ben olmayanın farkına

insanlardan bir insan, dilin Babanın

varmıştır. Bunu yaparken bilinçdışı ve

Adı’na sağladığı tüm kültürel tarihin

dilden de faydalanan Faruk Nafiz, doğu-

yükünü taşıyan bir anlamı (kendisi

batı ayrımını toplumun değer yargılarını

gerçeklikte bu anlamla ilişkisi olmayan

da gözeterek etkileyici bir biçimde dile

Dil

öylesine

yapılaşmıştır
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getirmiştir.

Milli

edebiyat

Şiiri

dönemi

Üzerine

içinde memleket şiiri oluşturulurken bu

Anlambilimsel/Göstergebilimsel

şiir türünün manifestosu niteliğindeki

İnceleme”,

“Sanat”

Araştırmalar Dergisi, Sayı:33 (75-77),

şiirini

yazan

Çamlıbel,

Bir

Uluslararası

Sosyal

elimizdeki yazılmamış destana, sahip

Cilt:7,

olduğumuz ve o güne kadar göz ardı

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7

ettiğimiz Anadolu’ya ve onun çalışkan,

/sayi33_pdf/1dil_edebiyat/demir_fethi.p

cefakâr insanlarına dikkat çeker.

df, Yayın Tarihi: 30.08.2014
HALMAN, T. S., vd. (2007).

KAYNAKÇA

Türk Edebiyatı Tarihi 4, İstanbul:

AKTAŞ, Prof. Dr. Ş. (2005).

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları;

1860-1920 Yenileşme Dönemi Türk Şiiri
ve

Antolojisi

1,

Ankara:

3106-4, Kütüphaneler

Akçağ

Genel

Yayınları, 3. Baskı.
Nafiz

Kültür

Eserleri

Dizisi; 403, 2. Baskı.

BİRİNCİ, Doç. Dr. N. (1993).
Faruk

Müdürlüğü

ve Yayımlar

Çamlıbel

KAPLAN,

İnceleme-

M.

(1994).

Türk

Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II,

Seçmeler, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

İstanbul: Dergâh Yayınları.

ÇAMLIBEL, F. N. (2008). Han

KAPLAN,

M.

(2008).

Şiir

Duvarları Toplu Şiirler, (Bir Ömür

Tahlilleri 2 Cumhuriyet Devri Türk

Böyle Geçti adlı Bölüm) İstanbul: Yapı

Şiiri, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Kredi Yayınları, 9. Baskı.
ÇETİN, Prof. Dr. N. (2010). Şiir
Tahlilleri

1,

Ankara:

Öncü

Kitap

KARABULUT, Yrd. Doç. Dr.

Yayınları.
DEMİR,

M. (2012). “Yavuz Bülent Bakiler’in
Yrd.

Doç.

Dr.

F.

“Anadolu Gerçeği” ve Faruk Nafiz’in

(2014). “Faruk Nafiz Çamlıbel’in Sanat

“Sanat” Şiirlerine Karşılaştırmalı Bir

181

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:89 K:117

Bakış”, Türk Dili Dil ve Edebiyat
Dergisi, Sayı: 727 (49), Cilt: CIII,
http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/mustafa_ka
rabulut_yavuz_bulent_bakiler_anadolu_
gercegi_faruk_nafiz_karsilastirma.pdf
ŞEN, Yrd. Doç. Dr. C. (2010).
“Sezai Karakoç Şiirinin Psikanalitik ve
Fenomenolojik Temelleri Üzerine Bir
İnceleme”, Sezai Karakoç, Anma ve
Armağan Kitapları Dizisi: 20, Ankara:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,
Birinci Baskı.
TUNÇ, Arş. Gör. G. (2009).
“Beş Hececilerin Şiirlerine Kaynak
Olarak

Anadolu

Köyleri”,

Turkish

Studies Dergisi, Sayı: 1-II, Kış, (16381639),

Cilt:

4,

http://www.turkishstudies.net/Makaleler
/1940084644_14.%20G%C3%B6khan
%20Tun%C3%A7.pdf
TURA, S. M. (2005). Freud’dan
Lacan’a Psikanaliz, İstanbul: Kanat
Kitap, Pusula Yayıncılık, 3. Baskı.

182

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:80 K:111

AŞK HİKÂYELERİNDE LİRİZM:
FARSÇA VE TÜRKÇE MESNEVİLERDE GAZELİN KULLANIMI*
THE LYRIC IN THE ROMANCE:
THE USE OF GHAZALS IN PERSIAN AND TURKISH MASNAVIS
Prof. Dr. Robert DANKOFF
Chicago Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü
Çev: Güler DOĞAN AVERBEK
Özet: Bu çalışmada Fars ve Türk
edebiyatlarında mesnevi türü, lirik parçalar,
özellikle gazel ihtiva etmesi bakımından ele
alınıp değerlendirilecek ve bir takım yargılara
GİRİŞ
varılacaktır. Hâssaten aşk mesnevileri üzerine
değerlendirmelerde bulunulan bu çalışmada
gazel ihtiva eden ilk dönem Fars mesnevileri
incelenecek, mesnevi hakkında bilgi verildikten
sonra gazellerin hangi hadiselerde karşımıza
çıktığı belirtilecek; yeri geldikçe mesneviler,
Türk edebiyatındaki taklit eseri ile mukayese
edilecektir. Fars edebiyatında Nizâmî’nin de
etkisiyle pek ilgi görmemiş olan gazel ekleme
geleneğinin Türkçe aşk mesnevilerinin alâmet-i
fârikası olduğu tesbiti yapılacak ve ilk Türkçe
aşk mesnevilerinden itibaren Fuzûlî’nin Leylâ
ve Mecnûn’una kadar mesnevilerin seyri ve
kademe kademe karşımıza çıkan yenilikler
mesneviler üzerinden değerlendirilecek ve
çalışmanın sonunda, mesnevilerde gazel
kullanımının Fars edebiyatında devam etmemiş
olmasına rağmen Türk edebiyatında itibar
görmesinin nedenleri üzerinde durulacaktır.

Abstract: In this study, masnavis will be
evaluated in terms of the use of lyrical parts,
especially ghazals in Persian and Turkish
literatures and assessments will be made. The
study deals with the masnavis and ghazal
insertions in early Persian romances. After
giving information about masnavis the incidents
which the lyric insertions were made will be
reported. Persian masnavis will be compared
with their Turkish imitations. In Persian
literature, Nizâmî eschewed the ghazal insertion
and in the subsequent Persian tradition poets
didnot use ghazals in masnavis but ghazal
insertions has been considered a hallmark of the
Turkish masnavi tradition. From the early
Turkish romances to the time of Leylâ ve
Mecnûn of Fuzûlî ghazal insertions and
innovations in masnavis will be evaluated. At
the end, judgments on the use of ghazals both in
Persian and Turkish literatures will be made.

Keywords: Ottoman Classical Literature,
Persian Literature, Use of Ghazals in Masnavis

Anahtar kelimeler: Dîvân Edebiyatı, Fars
Edebiyatı, Mesnevilerde Gazel Kullanımı

*

Makalenin aslı: “The Lyric in the Romance: The Use of Ghazals in Persian and Turkish Masnavis,”
Journal of Near Eastern Studies, 43/1 (1984): 9-25 [Yeniden basım: Robert Dankoff, From Mahmud Kaşgari to
Evliya Çelebi: Studies in Middle Turkic and Ottoman Literatures (İstanbul: Isis, 2008): 207-227]. Robert
Dankoff, Türk Edebiyatı Profesörüdür.
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İslâmî edebiyatta, kısa ve kafiye örgüsü

bu durum Türkçe aşk mesnevilerinin

aa/ba/ca… şeklinde olan şiirler gazel veya

alâmet-i fârikası olarak telakki edilmiştir

kaside, her beyti kendi içinde kafiyeli,

(Gibb, 1900-9: c. 2, 173; Ateş (1979):

epik, lirik, didaktik karakterdeki uzun

132). Fakat XII. asırda mesnevi nazım

şiirler ise mesnevi olarak isimlendirilir.

şekline

Her iki sahada da uzmanlaşmış olan

mesnevilerine gazel eklemekten sakınmış;

Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, bu iki nazım

bu

damgasını

sebeple

onu

vuran

takip

Nizâmî,

eden

Fars
1

şeklini bir arada kullanmaktan imtina

geleneğinde –bilhassa Emir Hüsrev

etmiş, ardında 3000 gazel ihtiva eden bir

Câmî’de- olduğu kadar Doğu Türkçesi

dîvân ile 26.000 beyitten müteşekkil bir

geleneğinde de –Kutb ve Nevâ’î, ayrıca

mesnevi bırakmıştır. Firdevsî’nin 60.000

Batı Türkçesinde eser veren Fahrî- niteliği

beyitlik
herhangi

eseri
bir

Şeh-nâme’nin
gazel

uğratılmamıştır.

Bu

ile

akışı

da

inkıtâya

ve

değişmeyen aşk mesnevileri epik ve dinî
mesnevilerle aynı yalınlıkta yazılmıştır.

kabilden

tasavvufî/öğretici ve epik pek çok mesnevi

Farsça mesnevi geleneğine hâkim olan bu

görmek mümkündür.

kuralın bir istisnası Selmân-ı Sâvecî’nin
Cemşîd ü Hurşîd (763/1362) adlı eseridir.

Aşk hikâyelerine baktığımızda ise durum

Nisbeten kısa olan (2700 beyit) bu

biraz karmaşıktır. XI. asırda, Fars aşk

mesnevi, 45 gazel, 18 kıt‘a, 21 rubâ‘î ve 1

mesnevilerinin öncüsü olarak karşımıza

müfred (mesneviden farklı bir vezinde

çıkan Ayyûkî, mesnevinin akışına gazel

yazılmış beyit) olmak üzere toplamda 85

dâhil etmiştir (aş. bk.). Ayyûkî’nin Türk

parça ihtiva eder ki bu da böylesine kısa

edebiyatındaki taklitçisi Yûsuf-ı Meddâh

bir

mesnevinin

tamamen

lirik

şiir

da XIV. asırda bu usulü takip etmiş ve
sonraki

dönem

Batı

Türkçesi

aşk

1

Hamse’sinde bazı mesnevîlerde gazeller yer alır

mesnevileri geleneğinde gazel kullanımı o

(Rypka, 1968: 259), Nüh Sipihr adlı eserinde,

derecede mutat bir vasıf hâline gelmiştir ki

alışılagelmemiş bir biçimde her bölümün sonunda
bir tane olmak üzere toplam dokuz gazel mevcuttur.
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eklemeleriyle memlû olduğunu gösterir.

K’işidenün sevine cism ü cânı (beyit 401)

Anlaşılan o ki Selmân-ı Sâvecî kendisine,
diyen hâmisinin emrini takip ediyor gibi
Zi-her cins-i hikâyet der hem âmiz

davranmaktadır (Ahmedî mahlasını sadece

Zi-her nev‘î gazelhâ’î ber engîz

gazellerin birinde kullanmıştır, 1975: 145,

(Her türlü hikâyeden bir tutam ekle

beyit 1399).

Her tür gazelden bir parça karıştır, 1969:
Belirgin diğer bir istisna ise Mektebî’nin

12, beyit 9)

Leylî

ve

Mecnûn

(895/1489-90)

adlı

diyen hâmisinin geleneğe uymayan bu

mesnevisidir. Rypka’nın kanaatine göre

emrini

(1968: 213) bu “çalışma lirik gazel ekleme

yerine

getirmektedir.

Basit

söyleyişle eserin bazı bölümlerinde anlatı,

hususunda

inci

araya

başarılı sayılabilir. Sonraları bir şekilde

getirilmişçesine lirik parçalarla karışık bir

Fuzûlî tarafından taklit edilmiştir…” Ne

hâlde sunulmuştur. Bu usulünün Farsçada

var ki Fuzûlî, Türkçe gelenekte eser

takip edilmemesine rağmen Selmân’ın

verdiği için Mektebî’nin örneğine ihtiyaç

mesnevisinin

Ahmedî

duymamaktadır ve Mektebî’nin, Fuzûlî’nin

(806/1403) ve Cem Sultan (881/1476-77)

aşk mesnevileri tasavvurunda mühim bir

tarafından olmak üzere en az iki taklidinin

tesirinin olması mevzubahis değildir (bk.

yazılmış olması şaşırtıcıdır. Bunlardan ilki

Levend,

ve 85 gazel, 5 kıt‘a (üçü Arapça), 2

mesnevisindeki 2 gazelden ilki Leylâ’nın

musammat ve farklı vezinde 1 mesnevi

Mecnûn’a gönderdiği mektubun sonunda

olmak üzere 93 manzum parça ihtiva eden

(1964:

4800 mısradan müteşekkil bir metindir.

cevabının sonunda (1964: 121) yer alır.

Ahmedî kendisine

Mesneviyle aynı vezinde olan bu iki

ipine

dizilerek

Türkçede

bir

yeni

1959:

116),

tesirler

267).

ikincisi

ise

oluşturmada

Mektebî’nin

Mecnûn’un

gazelin kafiyeleri farklıdır ve mahlasları
Gazellerle müretteb eyle anı

yoktur. Tesbit edilen özellikler, sözkonusu
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iki gazeli Fuzûlî ile zirvesine ulaşan (aş.

beyitler ile hüzünlü gazellerin eşlik

bk.) Türk mesnevi geleneğinin benzer

etmesi Arap şair ‘Urve’ye nisbet

metinlerindeki gazellerden ayırmaktadır.

edilir. Efsaneyi Fars şiirine aktaran

Bunlar daha ziyade, Farsçada Deh-nâme

müellif de âşıkane beyit ve şiirlere

olarak adlandırılan ve genellikle sonunda

tesadüf ettiği yerlerde mesnevinin

gazel bulunan mesnevi şeklindeki aşk

akışına gazel eklemiştir.

mektuplarını

ihtiva

eden

eserlerden

devşirilmiş özellikler gibi görünmektedir

Bu gazeller büyüleyici (latîf ve dil-

(bk. Gandjeï, 1971).

engîz) etkiye sahiptir ve Farsçada
metnin akışına eklenerek günümüze

*
Ayyûkî’nin Varka ve Gülşâh (1030?’dan

kadar

ulaşan

en

önce) adlı mesnevisini yayına hazırlayan

arasında yer alır…

eski

gazeller

Zebîhullah Safâ değerlendirmesinin ix.
Eserde yer alan on gazel şu şekilde

sayfasında şöyle diyor:
Bu şiirde, gazel şairlerinin yazış

sıralanabilir:

tarzına uygun olarak her beytin son

1. Rebî‘ ibn Adnân’ın Gülşâh’a gönderdiği

mısraı kafiyeli ve mesnevi ile aynı

mesajdaki gazel (beyit 13)

vezinde (mütekârib) birkaç gazel

2. Varka’nın Gülşâh’ı kaybetmesi üzerine

bulunuyor. Bu Fars edebiyatında

ağlayıp feryat etmesi (beyit 15)

yeni bir tarz. Bana göre bunun esas

3. Varka’nın Rebî‘ ile savaşmak üzere yola

nedeni, Varka ve Gülşâh efsanesinin

çıkması ve Gülşâh’ı kurtarmaya yemin

aslı olan (aşağıda tartışılan) ‘Urve ve

etmesi (beyit 17)

‘Afrâ’ hikâyesidir [s. x, Agânî,

4. Rebî‘’in savaşta kendini övmesi (beyit

Beirut,

20)

c.

20,

s.

366-79’da

zikrediliyor]. Bu hikâyede de olduğu

5. Savaşta babasını kaybeden Varka’nın

gibi kadim Arap geleneğinde bir

matem etmesi (beyit 27)

hadisenin

açıklanmasına

âşıkane
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6.

Şam

Hükümdarı

ile

nişanlanan

Varka’nın Gülşâh’a bir yüzük verdiği

Gülşâh’ın Varka için gazel söylemesi

acıklı bir ayrılma sahnesi yaşanır; Yûsuf-ı

(beyit 75)

Meddâh’ın uyarlamasında ise Varka önce

7. Gülşâh’ın öldüğüne inanan Varka’nın

yüzüğü verir (beyit 326-27), sonra bir

mersiye söylemesi (beyit 81-82)

gazel söyler ve ayrılık sonrası Gülşâh aynı

8. Aşk hastalığını tedavi etmesi için

kafiyeyle bir gazel söyler. İki gazelin ortak

Varka’nın hekime yalvarması (beyit 108)

bir kafiye ile bir çift oluşturarak birbirine

9. Varka’nın son nefesini vermeden önce

bağlanması

Gülşâh’a içini dökmesi (beyit 110)

parantez içinde belirtildi) belli ki Yûsuf-ı

10. Varka’nın ölümünü duyan Gülşâh’ın

Meddâh’ın getirdiği bir yeniliktir ve Türk

ağıt yakması (beyit 112)

şairler tarafından geniş bir uygulama sahası

(Aşağıdaki

incelemede

bulmuştur. Yûsuf-ı Meddâh’ın gazelleri,
En erken Batı Türkçesi aşk mesnevisinin,

Ayyûkî’ninkiler gibi basit ve anlaşılması

ilk Farsça aşk mesnevisinin taklidi olması

kolay gazellerdir ve Yûsuf-ı Meddâh’ın

muvafıktır. Yûsuf-ı Meddâh’ın Varka ve

gazelleri

Gülşâh (743/1342) adlı mesnevisi, farklı

kıyaslandığında

bir vezin ile (remel 1) yazılmasının

gözlenmektedir.

işleme

tarzı,
aynı

selefiyle

sanatkâranelik

haricinde, anlatının kurgusu ile gazellerin
yerleşimi

ve

işlevleri

açısından

1. Benî

Amr tarafından esir
kendisini

kurtarması

edilen

değerlendirildiğinde pek çok detayda da

Gülşâh’ın,

için

Farsça modelinden ayrılmaktadır.2 Şöyle

Allah’a yakarması (beyit 125)

ki, Ayyûkî’nin mesnevisinde (1964: 54-56)

2. Yemen’e doğru yola çıkan Varka’nın

iki âşık arasında karşılıklı yeminler edilir,

Gülşâh’a gazel söylemesi (beyit 331)
3. Gülşâh’ın, Varka’nın ayrılışı üzerine

2

Tarih için Journal of Turkish Studies (TUBA) 2

(1978):146’da

yayınlanan

Yûsuf-ı

şikâyet etmesi (beyit 346)

Meddâh

değerlendirmeme bakınız (ed. G.M. Smith). Vezinler
için makalenin sonundaki listeye bakınız.
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4. Anter’in siyahi kölesinin elinde olan

Arap kabilesine mensup olan Varka ve

Varka’nın, Gülşâh’a gazel söylemesi (beyit

Gülşâh, çocukluklarından itibaren ayrılmaz

667)

iki

Hükümdar

birbirleriyle

nişanlıdırlar, ancak düğün gecelerinde

Gülşâh’ın, Varka’nın yüzüğünü cariyesine

Gülşâh, rakip kabilenin reisi tarafından

vermesi ve kaderine üzülerek Allah’a

kaçırılır. Varka, Gülşâh’ı kurtarır fakat

yakarması (beyit 953)

takip eden çatışmada babasını kaybeder.

6. Gülşah’ın öldüğüne inanan Varka’nın

Şam Hükümdarı, Varka yerine Gülşâh’ı

kendini öldürmesinin engellenmesi ve

kendisine

Varka’nın gazel söylemesi (beyit 1031)

Gülşâh’ın ebeveynini ikna eder. Gülşâh,

7. Varka’nın, hüzünlü durumlarından ötürü

Şam

Gülşâh’a ağlaması (beyit 1347)

hükümdarı, bu ilişkiyi platonik bir şekilde

8.

Gülşâh’tan

ile

ve

nişanlanan

5.

Muhsin

arkadaştırlar

ayrılmak

üzere

olan

nişanlamaları

yolunda

kensine

hususunda
eşlik

ettiği

sürdürmeyi kabule zorlar ve Varka’ya

Varka’nın gazel söylemesi (beyit 1402)

sadık kalır. Bu sırada Gülşâh’ın ailesi,

9. Gülşâh’ın cevabı (beyit 1410)

gömdükleri bir koyunu Gülşâh’ın kabri

10.

Varka’nın,

Gülşâh

olmadan

olarak Varka’ya bildirir. Derin bir matem

yaşayamayacağından canını alması için

süreci sonrasında hakikati öğrenen Varka

Allah’a yalvarması (beyit 1442)

Şam’a

11. Gülşâh’ın, Varka’nın kabri başında

buluşmasına müsaade eder fakat Varka,

kendini

Gülşâh’la

öldürmeden

önce

mersiye

söylemesi (beyit 1517)

gider.
kocası

Hükümdar,
arasına

âşıkların
girmemesi

gerektiğini düşünür. Avare şekilde dolaşan
Varka

Bu iki eser üzerine derinlemesine bir
evvel3

bir

Varka’nın

hekime

rastlar.

Hekim,

hüznünün

yegâne

ilacının

hikâyenin

maşuku ile vuslat olduğunu söyler. Bu

özetini vermek faydalı olacaktır. Aynı asil

imkânsızdır ve Varka kahrından ölür.

inceleme

yapmadan

Varka’nın ölümünü duyan Gülşâh da son
3

Takip eden değerlendirme çoğunlukla Judith

Wilks’in çalışmasıdır.
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nefesini verir (Yûsuf-ı Meddâh’ın eserinde

Gülşâh’ı

övdükten

sonra

istediğini

kendi canına kıyar).

alamayınca bayağı tehditler savuran rakibi,
Ayyûkî’deki mukabiline nazaran pek asil

Hikâyenin ilk bölümünde gazellerin farklı

sayılmaz

olaylarda karşımıza çıkması (A. 1-5, Y. 1-

Varka’nın,

4)

düzdüğü methiye azalmış ve birkaç beyte

müelliflerin

yaklaşımlarındaki

farklılıkları

yansıtmaktadır.

Şeh-nâme

vezninde

Ayyûkî’nin

(beyit

97-117).

babasının

Burada

kahramanlığına

dağılmıştır (beyit 185, 194-195). İlki ve

aldığı

sonuncusu olmak üzere on bir gazelin

mesnevisi bariz şekilde kahramanâne bir

beşini söyleyen Gülşâh’ın rolü oldukça

edaya

genişlemiştir.

sahiptir.

kaleme

İlk

gazellerden

biri

Varka’nın rakibinin savaşta böbürlenmesi
esnasında karşımıza çıkar ve yoğun bir

Hikâyenin sonraki bölümünde farklılıklar

şekilde

daha az belirgindir. Gazelin söylenme

İslamiyet

öncesi

Arap şiirini

anımsatır. Diğeri ise Varka’nın müteveffa

gerekçeleri

babasının cengâverliğini methettiği şiirdir.

etmektedir. Her iki versiyonda da gazeller

Baştan

iki can alıcı olayda karşımıza çıkmaktadır:

sona

anlatının

kahramanâne

dahi

bir

şekilde

tesadüf

aşk

Gülşâh’ın nişanlanması (A. 6, Y. 5) ki

hikâyesinde yer alan on gazelin sadece

Varka’nın ölümüne neden olur; Varka’nın

ikisi Gülşâh tarafından, ikisi ise Varka’nın

ölümü (A. 9, Y. 10) ki Gülşâh’ın ölümü ve

rakibi tarafından söylenir. Yûsuf-ı Meddâh

hikâyenin neticelenmesine yol açar. Ancak

ise eserini büyük hayranlık duyduğu (bk.

diğer gazeller iki anlatıda nisbeten farklı

beyit 1604) Mevlânâ’nın Mesnevî’siyle

noktalarda ortaya çıkmaktadır. Gülşâh’ın

aynı vezinde kaleme almıştır ki bu durum

ölümünün

hikâyenin romantik ve ahlâki yönlerinin

Varka’nın sahte mezarı ziyaret etmesi

vurgulanmasına

üzerine söylenen şiirler (A. 7, Y. 6) ile

yönlerince

Varka’nın,
mesnevisinde

ikinci

plana

imkân
Yûsuf-ı
gazel

itilen

tanımaktadır.
Meddâh’ın

söylemeyen

ve

Gülşâh’ın

Varka’ya

bildirilmesi

Varka’nın

ve

ölümünü

öğrendiğinde ve mezarını ziyaret ettiğinde
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söylediği

şiirleri

(A.

10,

Y.

11)

mersiyesini

sahnede

kendi

kendine

karşılaştırdığımızda her iki durumda da

konuşur gibi söylemek yerine genellikle,

Ayyûkî’nin gazeli, âşıkın, maşukunun

herhangi birinin duymasına aldırış etmeden

ölüm haberini almasıyla duyulan ıstırabın

sıklıkla sesli bir şekilde söylemektedir

ilk anına yerleştirdiğini ve kabir başındaki

(Varka’nın hekimden ricası dahi [A. 8]

konuşmayı

temelde

mesnevi

biçiminde

devam

yaşadığı

sıkıntıların

ettirdiğini görüyoruz. Yûsuf-ı Meddâh ise

dışavurumudur, hekimin bilgisi kısmen

bunun aksine gazeli aksiyonun en dramatik

amaçlanmaktadır). Diğer yandan Yûsuf-ı

noktasına yani mezar başı sahnesine

Meddâh’ın mesnevisindeki gazeller, daima

gazelleri

aksiyonun kriz noktalarında, çoğu kez

genellikle kurgudaki önemli gelişmeleri

diğer karakterden cevap alma amacıyla

vurgulamaya

yürek

karşımıza çıkmaktadır. Mesela Gülşâh,

hizmet

Varka’yı göndermesi için Allah’a yakarır

etmektedir. Ayyûkî’nin bazı gazelleri kriz

(Y. 1) ve O da Varka’yı gönderir. Y. 2-3,

anında ortaya çıkarken (A. 6, 9) daha

8-9

ziyade ve alışılmış bir şekilde gazeller,

Gülşâh, Varka’nın gazellerine karşılık

büyük hadiselerin biraz uzağına (A. 7, 10)

vermektedir. Y. 4’te eski kölesi, Varka’yı

veya

gazel

Yûsuf’un

yerleştirmektedir.
ve

taşkınlıklarını

karakterlerin

izhar

karakterlerin

etmeye

duygu

yoğunluğu

karşılıklı

söylenmiş

söyleyişinden

tanır

gazellerdir;

ve

canını

yaşadığı zamanlara yerleştirilmiştir; fakat

bağışlar; Y. 10’da ise canını alması için

bunlar hikâyenin kurgusunda daha az

Allah’a yalvaran Varka’nın duası kabul

hayati öneme sahiptir (A. 1-5, 8). Ayyûkî

olur.

kriz anlarına gazel yerleştirmenin ihtiyari
olduğunu
okuyucu

düşünmektedir.
veya

dinleyicinin,

Gazeller,
hikâyenin

Her iki şair de kimi gazelleri birbiriyle
irtibatlandırmak

için

benzer

biçimsel

muhtelif yerlerinde, kritik olsun veya

araçlar kullanmaktadır. Ayyûkî’de üç ana

olmasın, karakterin iç dünyasına geçici bir

karakter (rakip kabilenin reisi Adnân, A. 1;

bakış atabilmelerini sağlamakta ve karakter

Varka, A. 2; Gülşâh, A. 6) tarafından
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söylenen ilk gazellerde benim anlamındaki

konuşması –i men beytiyle (1964: 109,

–i men redifi kullanılmıştır. Böylece

beyit 14) başlamaktadır. Şam Hükümdarı

Adnân ile Varka arasındaki rekabet, daha

olan kocasının, Gülşâh’ın ıstırap dolu

başlangıçta Gülşâh’a hitaplarında aynı

gazelinden (A. 10) sonra endişesini dile

redifi kullanmalarıyla tesis edilmiş olur ve

getirdiği konuşmasının ilk beyti de –i men

Gülşâh’ın, bu gazellerden epey sonra

ile bitmekte (1964: 112, beyit 17), böylece

karşımıza çıkan gazeli, aynı redifin tercih

hükümdar

edilmesi sebebiyle doğrudan diğer iki

karakterleriyle irtibatlandırılmış olmakta

gazele

Gülşâh’ın

ve dokunaklı bir şekilde mütevazı hakkına

gazellerinin son beytinde ikişer kere tekrar

işaret etmektedir. Son ayrılık sahnesinde

edilen zinhâr kelimesi de gazeller arasında

Gülşâh’ın konuşması birbirini takip eden

bir bağ oluşturmaktadır. Ayrıca anlatının

iki –i men kafiyeli beyit (1964: 100, beyit

hayati noktalarında, göründüğü kadarıyla

6-7) içermektedir. Ayrıca Gülşâh’ın hayli

yukarıda

gazellerdeki

uzun ölüm konuşmasında da (1964: 114-

kullanımın yansıması olarak –i men ile

15, 114’te 3,7 ve 18. beyitler) birkaç mısra

biten

aynı özelliğe sahiptir.

bağlanır.

Varka ve

bahsedilen
mısralara

tesadüf

ediyoruz:

aşk

hikâyesinin

diğer

Varka’nın ikinci gazeline (A. 3) tekaddüm
eden beytin her iki mısraı –i men ile

Âşıkane gazellerde mısra sonlarını birinci

bitmektedir. Gülşâh, ilk gazelinin ardından

tekil şahıs aitlik eki ile bitirmenin oldukça

konuşmasını, ilk beyti –i men kafiyeli iki

basit ve yaygın bir tercih olduğu tartışmaya

beyit

Mesnevide

açıkken ve dolayısıyla konuşmalar ve

Gülşâh tarafından söylenen ilk beytin de

gazeller arasındaki tüm bu bağlar tesadüfi

iki mısraı –i men ile bitmektedir (1964: 54,

olabilecekken bu hususun bütün mesnevi

beyit 16). Varka, sahte mezarın başında

boyunca tekerrür etmesi Ayyûkî’nin bunu

yas tutarken konuşması –i men beytiyle

kahramanâne bir tarzda kaleme aldığı

(1964: 82, beyit 13) nihayete ermekte ve

hikâyesinin arka planında, muhtemelen

son gazelinden (A. 9) önceki tutkulu

karakterler arasındaki romantik ilişkiyi

ile

sürdürmektedir.
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bariz bir odak noktası hâline getirmek

(sonraları müşterek vezin) kuvvetli bir

amacıyla bilinçli bir şekilde kullandığını

şekilde birbirleriyle irtibatlandırmış ve

akla getirmektedir. Yûsuf-ı Meddâh’ın bu

gazelleri

şablonu kısmen taklit etmiş olması da bu

diyaloglar için kullanmışlardır.

âşıklar

arasındaki

tutkulu

görüşü teyit eder mahiyettedir. İlk mukabil

*

gazeller (Y. 2-3), ortak bir kafiyeye sahip

Türk edebiyatında Yûsuf-ı Meddâh ile

olmanın

de

Şeyhî arasında, üç aşk mesnevisinin yer

paylaşmaktadır. Varka’nın sonraki ağıdı

aldığı bir grup karşımıza çıkıyor ki

olan gazelden (Y. 4) hemen önce ve sonra

bunların Farsça modelleri –eğer mevcut

Varka’nın

ise-

ötesinde

benüm

konuşmasını

redifini

ihtiva

eden

bizce

meçhuldür.

Oraya

buraya

mesnevi beyitlerinde (beyit 666, 676) her

serpiştirilmiş gazeller tümünde mevcuttur

mısra benüm ile biter, gazel için bir

ve hepsinde ileri bir özellik olarak vezin

çerçeve oluşturan bu uygulama önceki

çeşitlendirilmiştir ki bu Varka ve Gülşâh’ta

ikisinin de yansıması olur.

görülmeyen bir yeniliktir (Sadece 1600
beyitten ibaret olan bu çalışmadan bir hayli

Özetle, gazel ekleme biçiminin Ayyûkî’yi

uzun olan mesnevilerin hepsi mutlu sonla

model alıyor olmasına rağmen Yûsuf-ı

biter).

Meddâh, mesneviye lirik şiir ekleme

İskender-nâme’sindeki İskender ile Gülşâh

hususunda selefine nazaran daha belirgin

bölümüdür

bir rol üstlenmiştir. Sonraki pek çok

değerlendirilmelidir.

Türkçe yazan aşk mesnevisi şairi, Yûsuf-ı

İlki, Yûsuf’un çalışmasından birkaç yıl

Meddâh’ın

sonra kaleme alınan Mes‘ûd bin Ahmed’in

örneğini

takip

etmiş

ve

Dördüncüsü
bu

grupla

birlikte

Süheyl

belirlenmiş bu yolu kullanmıştır: Anlatıda

mesnevisidir.

gazelleri kritik noktalara yerleştirmiş ve

yazılmıştır. 14 gazelin 6’sı hezec 2 (8-9,

onlara kurguda bir rol tayin etmişler; kimi

11-14), 3’ü muzâri‘ 1 (1, 4, 7), 3’ü müctess

zaman

(2, 5-6), 1’i uzun remel 1 (3), 1’i muzâri‘ 2

müşterek

kafiye

ile
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Nev-bahâr

Ahmedî’nin

mesneviye gazel eklemede açık bir şekilde

gazelleri

ü

ki

ise

(751/1350)

Mütekârib

adlı

vezninde
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(10) veznindedir. Yazılış sebepleri şu

9. Nevbahâr ile cümbüş eden Süheyl’in,

şekildedir:

Nevbahâr’ın ricası üzerine Nevbahâr’ın
kopuzuyla şiir söylemesi (beyit 1801)

1.

Fağfur’un

divanında

sarhoş

olan

10. Nevbahâr’ın ricası üzerine Süheyl’in

Süheyl’in kopuz eşliğinde gazel söylemesi

ikinci şarkıyı söylemesi (beyit 1821)

(beyit 1178)

11. Şa‘lûk’tan kaçan Nevbahâr’ın mersiye

2. Süheyl’in divanda, neredeyse Fağfur’un

söylemesi (beyit 2488)

kızı Nevbahâr’a olan aşkını gösterecek

12. Nevbahâr’ın ikinci mersiyesi (beyit

şekilde ikinci kez gazel söylemesi (beyit

2857)

1222)

13.

3.

Nevbahâr’ın

rüyasına

işiterek

Nevbahâr’ın

dama

girmesi ve şiir söylemesi (beyit 2898)

umuduyla

Süheyl’in

kopuz

14. Nevbahâr’ın rüyasında karşılık vermesi

Sesini

çıkması

Süheyl’in,

eşliğinde Nevâ makamında şarkı söylemesi

(beyit 2908)

(beyit 1366)
ilgisini

On dört gazelin tamamı şiirin ilk kısmına

çekebilmek için ikinci girişimi (beyit 1433)

sıkıştırılmıştır. Geriye kalan yaklaşık 2800

5.

ilgisini

beyit boyunca âşıkların maceraları lirik bir

çekebilmek için üçüncü girişimi (beyit

kesintiye uğramaksızın devam etmektedir

1475)

(Eserin

6. Süheyl’in, yola çıkan Nevbahâr’ın

dengesizlik

güzelliğini anlatan bir şiir söylemesi (beyit

değerlendirilebilir.

1511)

kısımdaki gazeller, her birinin bağlamıyla

4.

Süheyl’in,
Süheyl’in,

Nevbahâr’ın
Nevbahâr’ın

tamamı
bir

5703

beyittir).
zaaf

Diğer

Bu

olarak

yandan

ilk

ilgisini

yakın irtibat içerisinde olduğu iki gruba

çekebilmek için dördüncü girişimi (beyit

dağılmaktadır. 10 numaralı gazelden (beyit

1548)

1827) hemen sonra âşıklar kavuşur ve

8. Nihayet Süheyl’in doğrudan Nevbahâr’a

vuslat sahnesi tasvir edilir, böylece ilk on

şarkı söylemesi (beyit 1641)

gazel, aşk hikâyesini zirveye ulaştıran bir

7.

Süheyl’in,

Nevbahâr’ın
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yol çizmiş olur. Oldukça kabiliyetli bir

bend), uzun hezec 1 (2), hezec 3 (15-16),

Süheyl,

müctess (3, 13-14, 22), muzâri‘ 1 (4-5),

başlangıçta aşkını ilan etmede gösterdiği

uzun remel 1 (6-7), remel 2 (17-18), remel

beceriksizliğe

okuyucunun

3 (12), recez 2 (11), mütekârib (19),

sempatisini kazanır (4. gazelden sonra

münserih (20-21). Bunların yarısında (8-

şarkısıyla

10, 13-14, tercî‘-bend, 15-18, 20-22)

ozan

olarak

tasvir

edilen

rağmen

Nevbahâr’ı

cezbeder

fakat

Nevbahâr gözden kaybolunca Süheyl suya

mahlasın

düşer ve sudan çıkarılır). Metnin 1827

kullanıldığını görüyoruz: Şiiri söyleyen

beyti içinde tamamı Süheyl tarafından dile

karakter gazelin son beytinde, tercî‘de ise

getirilen on gazel, yalnız onun tutkusunu

her bendden önce vasıta beytinde adını

dile

de

söylemektedir. Gazeller yedi çift hâlinde

karmaşık bir şekilde sarar. Diğer grupta yer

söylenmiştir. Bir çiftte (15-16) kafiye

alan

hikâye

sabittir, redif değişir; bir diğerinde (20-21)

Nevbahâr’a ve onu zorla alıkoyan kişinin

redifin bir bölümü sabittir, kafiye değişir,

elinden kaçmasına odaklanır. On dört gazel

diğerlerinde

aynı kafiye ve vezindeki çiftler halindedir.

görülmemektedir.

Bu gruptaki ikinci eser, Şeyhoğlu’nun

1. Padişah Siyavuş’un, kızı Hurşîd’in

Hurşîd-nâme (789/1387) adlı eseridir.

güzelliğini fark etmesi (beyit 961)

7900 beyitten oluşan mesnevide 224 gazel

2.

ve 1 tercî‘-bend yer alır. Mesnevi hezec 1

Ferahşâd’a söylemesi (beyit 1824)

veznindedir, lirik parçalarda ise şu vezinler

3. Gulâm-ı Dîvâne’nin, Hurşîd’e olan

kullanılmıştır: hezec 1 (1, 8, 9-10, tercî‘-

aşkını Ferahşâd’a söylemesi (beyit 1939)

getirmekle
sonraki

kalmaz
dört

hikâyeyi

gazelde,

yenilikçi

Âzâd’ın,

bir

yaklaşımla

ise

Hurşîd’e

değişiklik

olan

aşkını

4. Ferahşâd’ın, Hurşîd’den ayrı kalışını
4

Editör 23 tane olduğunu söylüyor ancak

sonlandırması için Allah’a yalvarması

bunlardan biri (beyit 5402-6) gazelden ziyade

(beyit 2553)

mesnevînin retorik takriri kullanan bir bölümüdür

5. Hurşîd’in cevabı (beyit 2618)

(bk. beyit 3302-5, vb.).
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6. Ferahşâd’ın Hurşîde gazel göndermesi

20. Hurşîd’in Ferahşâd’a gazel göndermesi

(beyit 2740)

(beyit 7228)

7. Hurşîd’in cevabı (beyit 2761)

21. Ferahşâd’ın cevabı (beyit 7265)

8. Hurşîd’in Ferahşâd’dan ayrı olmasından

22. Ferahşâd’ın Hurşîd’den ayrı oluşundan

şikâyet etmesi (beyit 2861)

şikâyet etmesi (beyit 7405)

9. Ferahşâd’ın Hurşîd’e aşkını ilan etmesi
(beyit 3043)

Yine açıkça belirlenmiş bir dizi gazel (4-

10. Hurşîd’in cevabı (beyit 3055)

14.

11. Ferahşâd’ın Hurşîd’e olan aşkını bir

ardından başlayan (beyit 3472 vd.) aşk

şarkıyla Âzâd’a söylemesi (beyit 3100)

sahnesinin yolunu tayin eder. Bunlardan

12. Hurşîd’in Ferahşâd’a olan aşkını bir

ilki (4. gazel) kurguda önemli bir rol oynar.

şarkıyla dadısına söylemesi (beyit 3143)

Ferahşâd’ın kölesi Âzâd gazeli yazar ve

13.

Hurşîd’e ulaştırır. Hurşîd’in verdiği cevap

Mutriblerinin

Hurşîd’in

şarkısını

gazeller),

karşılıklı

tutkulu

hemen

söylemesi (beyit 3335)

(5.

14. Ferahşâd’ın cevabı (beyit 3357)

söylenmesinin

Tercî‘-bend: Hurşîd’in Ferahşâd’a uzun bir

mektuplarla (6-7), biri âşıkların yüz yüze

aşk şiiri göndermesi (beyit 3749)

ilk karşılaşmalarında (9-10), bir diğeri de

15. Ferahşâd’ın Hurşîd’e vedası (beyit

âşıkların vuslatlarından evvel tertip edilen

6089)

mükellef mecliste (13-14). Bu gazeller

16. Hurşîd’in Ferahşâd’a vedası (beyit

âşıkların ayrılıktan şikâyet ettikleri iki

6102)

fasılla

17. Hurşîd’in Ferahşâd’ın geleceğinden

değerlendirildiğinde

on

ümidi kesmesi (beyit 6698)

aksiyonun

plan

18. Ferahşâd’ın Hurşîd’e rüyasında cevap

oluşturmaktadır. Bunları takip eden tercî‘-

vermesi (beyit 6759)

bend

19. Ölüm döşeğindeki babasının oğlu

yerleştirilmiştir ve ilk bölümü sonlandırır.

Ferahşâd’a nasihati (beyit 6920)

Kahramanlık maceralarını ve savaşları

195

gazel)

sonuncusunun

yolunu

kesilir

(8,

arka

anlatının

açar:

ikincisi

11-12).

tam

şiirler

Birlikte

bir
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tasvir eden sonraki 2000 beyitte lirik

gazeli dile getiren karakterin mahlası yer

parçalar yer almamaktadır. Yalnız sona

almaktadır.

doğru

Hurşîd’le

Ferahşâd’ın

evlenebilmesi

yerine

getirmesi

için

gereken

1. Ferrûh’un Hıtâ’ya ulaşması (beyit 985)

kahramanlık gösterisi yüzünden âşıklar

2. Hümâ’nın rüyadan uyanması (beyit

tekrar ayrıldıklarında yeni bir gazel serisi

1015)

başlar. Burada Hurşîd’in ağıdı (beyit 6697)

3. Ferrûh’un Hürremâbâd’a varması (beyit

ile rüyasında okuduğu cevap (17-18)

1125)

Süheyl ü Nevbahâr’da benzer şekilde

4. Hümâ’nın uykusuz bir gece geçirmesi

karşılıklı

(beyit 1174)

şiir

söylemeyi

hatıra

5. Hümâ’nın Ferrûh’la buluşma iştiyakı

getirmektedir.

(beyit 1381)
Bu

gruptaki

eserlerin

üçüncüsü

6. Ferrûh’un Hümâ ile buluşma iştiyakı

Mehemmed’in hezec 1 vezni ile kaleme

(beyit 1672)

aldığı ve metinde iki yerdeki eksikliklerle

7. Hümâ’nın Ferrûh’tan beklentisi (beyit

8700 beyitten oluşan Işk-nâme (800/1397)

1706)

adlı eseridir. Eserde yer alan otuz gazelde

8. Ferrûh’un Hümâ’nın bahçesine ulaşması

kullanılan vezinler şunlardır: hezec 1 (1, 4,

(beyit 1729)

12-13, 20, 21-22, 30), muzâri‘ 1 (10-11),

9.

munsarih (14-15), müctess (diğerleri).

uyanması ve Hümâ’nın gittiğini görmesi

Dokuz yerde gazeller çift olarak karşımıza

(beyit 1858)

çıkar. Üçü hariç her çiftte aynı vezin,

10.

üçünde (10-11, 14-15, 25-26) ise aynı redif

reddetmesi (beyit 1996)

kullanılmıştır (bk. beyit 2036: Redîfin

11.

gözledi dirşürdi Ferruh/Velîkin kâfiye

reddetmesi (beyit 2038)

degşürdi Ferruh). Gazellerin tamamında

12. Ferrûh’un Hümâ’ya gazel yazması

Ferrûh’un

Hümâ’nın
Ferrûh’un

(beyit 2109)
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13. Hümâ’nın baygınlık geçiren Ferrûh’tan

27.

Siyahi

köle

tüccarından

kaçan

şiiri alması ve cevap yazması (beyit 2129)

Hümâ’nın kendi haline üzülmesi (beyit

14. Ferrûh’un Hümâ ile vuslata ermesi,

4265)

safa gecesi (beyit 2282)
15. Hümâ’nın cevabı (beyit 2293)

28. Pek çok maceradan sonra Ferrûh’un

16. Ferrûh’a kavuşturduğu için Hümâ’nın

Hüma’ya kavuşması (beyit 6474)

Allah’a şükretmesi (beyit 2404)

29. Hümâ’nın cevabı (beyit 6484)

17. Ferrûh’un cevabı (beyit 2413)

30. Ferrûh’un tekrar Hümâ ile birleşmesi

18. Ferrûh’un kederli zamanlarında metin

(beyit 8075)

olması için Hümâ’ya mesaj göndermesi
(beyit 2662)

Ahmedî’nin

İskender-nâme’si

19. Hümâ’nın cevabını göndermesi (beyit

itibariyle aşk hikâyesi olmayıp didaktik bir

2692)

kişisel gelişim eseri olması hasebiyle

20. Ferrûh’un Hümâ’nın bahçesinde şarkı

burada ele alınan tüm diğer mesnevilerden

söylemesi ve kendinden geçene kadar

farklıdır. İskender’in, İran zaferinden sonra

içmesi (beyit 2721)

Hindistan

21. Ferrûh’un Hümâ ile barışması (beyit

hükümdarı Zeresb’in kızı Gülşâh’a kur

3376)

yaparak onun gönlünü kazanması eserin

22. Hümâ’nın cevabı (beyit 3386)

başlarında konudan konuya hızlıca geçilen

23. Hümâ’nın Alemşâh’a verilmesi üzerine

bölümlerde gerçekleşir. Açıkça görülüyor

kahrolması (beyit 3551)

ki

24. Ferrûh’un cevabı (beyit 3573)

kariyerinin ilk yıllarında romantik bir

25. Ferrûh’un Hümâ’dan ayrılacak olması

maceraya

üzerine kahrolması (beyit 3707)

düşünmektedir ve bu macera tabiatıyla

26. Hümâ’nın cevabı (beyit 3724)

karşılıklı

zaferinden

Ahmedî,

önce

İskender’in
ihtiyaç

gazel

söylemeyi

esas

Seyistân

eğitiminin,
duyduğunu
de

ihtiva

etmektedir. Bölümün sonunda Ahmedî,
Nizâmî’nin Leylî ve Mecnûn ile Ferhâd ve
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Şîrîn hikâyeleriyle mukayese edildiğinde
eserinin bu bölümünün aşkın sırlarını açığa

1. Gülşâh’ın İskender’e ipek üzerine

çıkardığını iddia etmekte, pek çok Işk-

yazılmış gazel göndermesi (beyit 1434)

nâme

2. İskender’in cevabı (beyit 1463)

(Mehemmed’in

eserine

bir

gönderme?) yazıldığını ancak hiçbirinin

3. İskender’in Gülşâh’a yazdığı ayrılık

bunun

mektubundaki (firâk-nâme) gazel (beyit

gibi

olmadığını,

bu

kısmı

okuyanların Cemşîd ü Hurşîd’i (aynı isimle

1659)

kendisinin

4. Gülşâh’ın İskender’e yazdığı ayrılık

yazmış

olduğu

esere

gönderme?) unutacaklarını belirtmekte ve

mektubundaki gazel (beyit 1659)

dahası 605 cevher (beyit)den oluşan bu

5. İskender’in gazeli (beyit 1813)

kısmı iki günde yazdığını söylemektedir.5

6. Gülşâh’ın gazeli (beyit 1874)

Mesnevi ile aynı vezinde (remel 1) yazılan

*
Hüsrev ü Şîrîn (takriben 828/1425) adlı

altı gazelde mahlas bulunmamaktadır.

eserinde, gazel üstadı olduğu hâlde Şeyhî
Yayınlanan tıpkıbasımda (haz. Ünver) bu bölüm,

“belagat nakdinin mihenk taşının mesnevi

8754 beytin 1331’den 1933’e kadar olan kısmını

olduğu”nda ısrar etmektedir (beyit 567).

kapsamaktadır. Bazı elyazması nüshalarda altı

Buna rağmen bu uzun mesneviye 27 gazel

5

gazelin ilk ikisi atlanmıştır ve bu metinlerde Ahmedî
bu bölümün 605 değil 551 “cevher” ihtiva ettiğini

eklemekten kendini alamaz ve böylece

ele

Nizâmî’yi Batı Türkçesine uyarlayan Fahrî

alınmıştır: “The Romance of Iskender and Gülshah,”

(768/1367)’nin aksine eserini Türk aşk

Turkic Culture: Continuity and Change, ed. S. M.

mesnevilerinin akış yatağına yerleştirir.

Akural, (Indiana University Turkish Studies 6.

Şeyhî’nin gazelleri de gazeli söyleyen

söylemektedir.

Bu

mesele

şu

makalede

Bloomington, IN, 1987): 95-103. [Yeniden basım:
Robert Dankoff, From Mahmud Kaşgari to Evliya

karakterin adı

yerine

müellifin adını

Çelebi: Studies in Middle Turkic and Ottoman

taşıyan iki tanesi (1 ve 20. gazeller) hariç,

Literatures (İstanbul: Isis, 2008): 229-238] [Türkçe

mahlassızdır. Şeyhî mahlası ayrıca uzun

tercümesi, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler,

tercî‘-bendin (beyit 4781-4850) Ferhâd’ın

haz. Mehmet Kalpaklı, (İstanbul: Yapı Kredi

ağzından söylenen son bendinde ve Şîrîn

Yayınları, 1999): 315-320].
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tarafından dile getirilen münâcâtta (beyit

6. Hüsrev’in dilinden Bârbed’in gazel

5453 vd.) da yer alır. Fuzûlî tarafından

söylemesi (beyit 3021)

tutarlı bir şekilde takip edilen bu uygulama

7. Şîrîn’in dilinden Nigîsâ’nın

(aş. bk.) aşk mesnevilerine gazel ekleme

söylemesi (beyit 3032)

geleneğinin

8. Hüsrev’in dilinden Bârbed’in gazel

son

yeniliğidir.

Şeyhî’nin

gazel

kullandığı on farklı vezin şunlardır: uzun

söylemesi (beyit 3124)

remel 1 (12, 14, 17, 19, 27), remel 2 (10-

9. Şîrîn’in dilinden Nigîsâ’nın

11), hezec 1 (8-9), uzun hezec 1 (6-7, 22,

söylemesi (beyit 3133)

26), hezec 2 (2), hezec 3 (tercî‘-bend),

10. Hüsrev’in dilinden Bârbed’in gazel

muzâri‘ 1 (1, 3, 13, 20, 21, münâcât),

söylemesi (beyit 3214)

müctess (4-5, 16, 24, 25), hafîf (18, 23),

11. Şîrîn’in dilinden Nigîsâ’nın gazel

mütekârib (15).

söylemesi (beyit 3224)

gazel

12. Hüsrev’in Şîrîn’den ayrı oluşundan
1. Şâvûr’un Şîrîn’i tasvir etmesi (beyit

şikâyet etmesi (beyit 3549)

1049)

13. Şîrîn’in hasretini çeken Hüsrev’in

2. Şîrîn, Hüsrev’in resmini görüp âşık

dilinden Bârbed’in gazel söylemesi (beyit

olduğunda mutribinin Şîrîn’in ağzından

3885)

gazel söylemesi (beyit 1308)

14. Şîrîn’in, Hüsrev’in hasretini çekmesi

3. Hüsrev, Ermenistan’a ulaştıktan ve

(beyit 3924)

Şîrîn’in gitmiş olduğunu gördükten sonra

15. Mehîn Bânû’nun ölmesi (beyit 3970)

içtiğinde mutribinin Hüsrev’in ağzından

16. Şîrîn’in, Hüsrev’in hasretini çekmesi

gazel söylemesi (beyit 2012)

(beyit 4047)
17. Şîrîn’in ağzından Şâvûr’un Hüsrev’e

4. Hüsrev’in dilinden ozan Bârbed’in gazel

gazel söylemesi (beyit 4160)

söylemesi (beyit 2985)

18. Hüsrev’in dilinden Bârbed’in gazel

5. Şîrîn’in dilinden ozan Nigîsâ’nın gazel

söylemesi (beyit 4181)

söylemesi (beyit 3006)
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19. Hüsrev’in dilinden Bârbed’in gazel

iki âşıkın sözcülüğünü ettiği meşhur

söylemesi (beyit 4189)

sahneyi tekrarlamıştır.

20. Ferhâd’dan Şîrîn’e (beyit 4365)
21. Ferhâd’ın Şîrîn için deli olması (beyit

Şâhidî,

4418)

mesnevisinde

22. Ferhâd’ın Şîrîn için deli olması (beyit

kullanmış (bk. Levend, 1959: 108-32, 160-

4485)

76), Hamdullah Hamdî de hem Yûsuf u

Tercî‘-bend:
ziyaret

Uşşâk

adlı

aşk

(883/1478-79)

gazel

dağda

Zelîhâ (897/1491-92) adlı mesnevisinde

üzerine Ferhâd’ın şiir

hem Leylâ ve Mecnûn (905/1499-1500)

Şîrîn’in

etmesi

Gülşen-i

kendisini

söylemesi (beyit 4781)

adlı mesnevisinde gazel kullanmıştır.6

Münâcât: Şîrîn’in Allah’tan merhamet

Yûsuf

dilemesi (beyit 5453)

gazelleri

23. Şîrîn’in kalesine Hüsrev’in sarhoş bir

gazellerin

şekilde gelmesi üzerine (beyit 5574)

noktalarında, şiirin hikâyesi karşısında

24. Şîrîn’in dilinden Nigîsâ’nın gazel

karakterlerin ruh hâline hızlı bir bakış

söylemesi (beyit 6125)

atmamıza müsaade edecek ve soluklanma

25. Hüsrev’in dilinden Bârbed’in gazel

şansı vererek okuyucunun mesneviye yeni

söylemesi (beyit 6170)

bir ilgi ve bağlılıkla dönmesini sağlayacak

26. Şîrîn’in dilinden Nigîsâ’nın gazel

şekilde karşımıza çıktığını belirtiyor (1972:

söylemesi (beyit 6215)

32).

27. Hüsrev’in dilinden Bârbed’in gazel

tarafından dile getirilmemiştir. İlk üçü,

söylemesi (beyit 6277)

6

Görüldüğü üzere Şeyhî her fırsatta anlatıya
gazel

dâhil

etmiş,

hatta

Nizâmî’nin

eserinde Bârbed ve Nigîsâ adlı ozanların

u

Zelîhâ

(897/1491-92)’daki

inceleyen

Hüseyin

hikâyenin

On

beş

gazelin

en

Ayan,

dokunaklı

hiçbiri

Yûsuf

Bu aşk hikâyesinin Yahyâ Bey (ö. 983/1575)

tarafından kaleme alınan ve geçtiğimiz yıllarda
neşredilen geç dönem versiyonunda gazel yer
almamaktadır.
tarafından

Mustafâ

kaleme

alınan

Darîr
daha

(768/1366)
eski

bir

versiyonunda tümü mesnevî ile aynı vezni
paylaşan gazeller mevcuttur (İz, 1967: 591-605).
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oğlunun

hasretini

şikâyeti;

çeken

dördüncüsü

Yûsuf’un
beşten

güzelliğini

dokuzuncuya

Ya‘kûb’un
Mısırlılar’ın

övdükleri
kadar

şarkı;

Zelîhâ’nın

Şeyhî’nin aksine Fuzûlî’nin, mesneviye
nazaran

gazeli

konumlandırdığı

bir

mevkiye

görülmektedir.

Türkçe

hasret ve kötü talihinden şikâyetini dile

andıran ve kalbi incelten (Bir bakıma

getiren şiirler, onuncusu Yûsuf’u Zelîhâ’ya

Mecnûn ile Leylâ’nın birbirlerine âşık

satan kervanbaşının pişmanlığı, on birincisi

olduğu okula benzer) bir okul tasarlar

Bâziga’nın açık artırmada rakiplerinin

(1958: 4):

dağıtmada

Yûsuf’u

satın

başarısız

alamaması

önsözünde

Fuzûlî,

Yûsuf’u rüyasında gördükten sonra çektiği

dikkatini

Dîvân’ın

yüksek

cenneti

olarak

nedeniyle

duyduğu hayal kırıklığını dile getiren
yakınması, on ikinciden on beşinciye kadar

Sahn-ı latîf ü hûbân der vey nişeste saf saf

Zelîhâ’nın, aşkını ilan ettiği ve ıstırabını

Dîdâr-ı şân mübârek hem-çün sutûr-ı

dile

Mushaf

getirdiği

Yûsuf

tarafından

reddedilmesini

anlatan

şiirlerdir.

Hamdî’nin

konusundaki

sanat

saflığı

(Güzellerin saf saf oturduğu latif bir avlu
Mübarek yüzleri mushafın satırları gibi)

Ayyûkî’yi akla getirmektedir. Gazellerde
kullanılan vezinler hafîf (mesnevi, no 1),

Bu

remel 1 (no 3; tuyuğ, 8 ve 9 numaralar

çağındaki mensupları dinî ilimlerin ince

arasında

bilgece

hususlarından masun olduklarından “bu

nasihat), uzun hezec 1 (no 9), remel 2 (no

cennetâsâ mecliste aşk şiirlerinden başka

13), müctess (2, 4, 7, 14, 15 numaralar) ve

bir

muzâri‘ 1 (5, 6, 8, 10, 11, 12)’dir. Gibb

sahifelerde kalp yakan gazellerden başka

(1900-9: c. 2, 207=c. 6, 77; no 112) yeri

bir şey bulunmamaktadır.” (1958: 6)

geçen

aşk

üzerine

ilahi

şey

ilim

yuvasının

söylenmemekte,

delikanlılık

okudukları

geldiğinde bir gazel örneği (Ayan’da 5
numaralı gazel) veriyor.

Gazeldür safâ-bahş-ı ehl-i nazar
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Gazeldür gül-i bûstân-ı hüner

1. Leylâ’nın Mecnûn’dan ayrı oluşundan
şikâyet etmesi (beyit 715)

Gazâl-ı gazel saydı âsân degül
Gazel münkiri ehl-i irfân degül

2. Mecnûn’un Leylâ’dan ayrı oluşundan
şikâyet etmesi (beyit 789)

Gazel bildürür şâ‘irin kudretin
Gazel arturur nâzımın şöhretin
Gönül gerçi eş‘âra çok resm var
Gazel resmin it cümleden ihtiyâr

3. Mecnûn’un, aşkından divane oluşu
sebebiyle dostlarından kendisini mazur
görmelerini istemesi (beyit 889)
4. Aklını başına devşirmesi için babasının

Ki her mahfilin ziynetidür gazel
Hıred-mendler san‘atıdur gazel

Mecnûn’a nasihat etmesi (beyit 972)
5. Mecnûn’un babasından kendisini mazur

Fuzûlî’nin, Türk aşk mesnevi geleneğinin

görmesini istemesi (beyit 1016)

zirvesini temsil eden Leylâ ve Mecnûn

6. Mecnûn’un Kâbe’de Allah’tan aşk

(963/1556) adlı eserinde 22 gazel, 2

belasını kendisinden almamasını dilemesi

murabba ve 2 münâcât yer almaktadır.

(beyit 1123)

Tüm lirik parçalarda şairin kendi mahlasını

7. Buluta hitap eden Leylâ’nın aşkından

kullanması Fuzûlî’nin bir bütün olarak

şikâyet etmesi (beyit 1398)

şiirdeki temayülüyle uyum hâlindedir:

8. Mecnûn’un bivefa dünyayı Nevfel’e

İnsani ve şahsi aşk trajedisini mistik

şikâyet etmesi (beyit 1485)

hasrete ve uhrevî emeller seviyesine

9. Leylâ’nın Mecnûn’u zincire vurulmuş

yükseltmek. Şeyhî ile başlayan bu yön

bir esir olarak görmesi (beyit 1641)

genellendiğinde Fuzûlî sadece remel 2 (1,

10. Leylâ’yı gören Mecnûn’un adalet

7, 9-10), uzun hezec 1 (3, 8, ikinci

dilemesi (beyit 1670)

murabba, 12, 18-19, 21), hezec 2 (4),

11. Leylâ’nın İbni Selâm ile evleniyor

müctess (11), muzâri‘ 1 (6, birinci ve ikinci

olmasından şikâyet etmesi (beyit 1750)

münâcât),

Murabba: Leylâ’ya yazdığı bir mektubun

uzun

remel

1

(diğerleri)’i

kullanarak vezin sayısını azaltmıştır.

sonunda

Mecnûn’un,

Leylâ’nın

vefasızlığından şikâyet etmesi (beyit 1922)
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Murabba: Leylâ’nın, cevabının sonunda
kendini mazur göstermesi (beyit 1996)

Lirik parçaların tamamı hikâye bölünerek

Münâcât: Mecnûn’un Allah’tan merhamet

ancak anlatının akışı bozulmayacak şekilde

dilemesi (beyit 2323)

maharetli bir biçimde yerleştirilmiştir.

12.

Zeyd’in,

Leylâ’nın

aşk

şarkısını

Fuzûlî o zamana kadar görmediğimiz

iletmesi (beyit 2379)

biçimde ahenkli bir taslak kullanarak

13. Mecnûn’un İbni Selâm’ın ölümünü

malzemesiyle bir çatı

duyması (beyit 2475)

hikâyenin zirvesine tırmanarak şiirleri ne

Münâcât: Leylâ’nın Allah’tan merhamet

yaptığını bilen mahir bir sanatkâr edasıyla

dilemesi (beyit 2536)

yerleştirmiştir. Dört çift gazelin üçü,

14. Mecnûn’un, yaşadığı sıkıntıları dile

hikâyenin düğüm bölümünde, Leylâ’nın en

getirerek

nihayetinde divane âşıkı ile vuslata erme

Leylâ’ya

kim

olduğunu

oluşturmuş ve

ispatlaması (beyit 2608)

fırsatını ele geçirdiği ve Mecnûn’un fiziki

15. Leylâ’nın cevabı (beyit 2637)

vuslattan daha ulvi bir seviyeye ulaştığı

16. Mecnûn’un Leylâ’ya kim olduğunu

gerekçesiyle bunu reddettiği yerde bir

sorması (beyit 2657)

arada gruplandırılmıştır. Aynı vezin ve

17. Leylâ’nın cevabı (beyit 2686)

kafiyeyi

paylaşan

(ve

aynı

zamanda

gerek

Şeyhî’nin yukarıda zikredilen şiirine nazire

duymayan aşkının mükemmelliğinde ısrar

olan) mukabil münâcât, diğer iki gazele

etmesi (beyit 2727)

çerçeve olmak üzere son bulur. İki uzun

19. Leylâ’nın cevabı (beyit 2767)

lirik parça hikâyenin merkezinde âşıkların

20. Mecnûn’un tasavvufi ezgisi (beyit

birbirlerine

2809)

karşımıza çıkar. Eserin başında Mecnûn’un

21. Leylâ’nın ölümü üzerine Fuzûlî (beyit

babasının ağzından ve sonunda şairin (veya

2904)

meçhul “bilge kişi”, hıredmend, beyit

22. Leylâ’nın kabri başında Mecnûn (beyit

2903)

18.

Mecnûn’un,

fiziki

vuslata

2981)
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eklemelerin ahengini muhafaza etmektedir
Bir hayâl ola meger gördüğümüz yoksa

ki ana hatları şöyle gösterilebilir:

nigâr
Mutlakâ hâtıra gelmez ki gele yanumuza

1-3: Leylâ-Mecnûn-Mecnûn
4-6: Mecnûn’un babası-Mecnûn-Mecnûn
7-20: Leylâ-Mecnûn (9 defa)

Yâr mihmânumuz oldı gelün ey cân u gönül

21-22: Fuzûlî-Mecnûn

Kılalum sarf nemüz var ise mihmânumuza

Fuzûlî’nin, mesnevisinde gazel kullanım

Dilberün câna imiş kasdı Fuzûlî gel kim

şeklini

Cân

resmedebilmek

için

aşağıdaki

bölümü ele alabiliriz (1602-40. beyitler):

virüp

dilbere

mihnet

koyalum

cânumuza

Mecnûn zincirlenmiş bir esirin yerine
geçer ve bir ihtiyarın peşinde Leylâ’nın evi

1648-69. beyitler: Bölüm, Leylâ’yı gören

civarında dolaşır. Onun acıklı hâlini gören

Mecnûn’un, Sultanından adalet istercesine

Leylâ neşeli bir şarkı söyler:

aşkını ilan ettiği şu gazelle devam eder:

Yâr rahm itdi meger nâle vü efgânumuza

Küfr-i zülfün salalı rahneler îmânumuza

Ki kadem basdı bugün külbe-i ahzânumuza

Kâfir ağlar bizüm ahvâl-i perîşânumuza

Eşk bârânı meger kıldı meded kim nâgeh

Seni görmek müteazzir görünür böyle ki

Bitdi bu şâh-ı gül-i tâze gülistânumuza

eşk
Sana bakdukca dolar dîde-i giryânumuza

Bize âh âteşinün yandugı andan bilünür
Ki çerağ eyledi rûşen şeb-i hicrânumuza

Cevri çok eyleme kim olmaya nâgeh tükene
Az idüp cevr ü cefâlar kılasın cânumuza

Bu visâle yuhu ahvâli dimek mümkin idi
Eger olsaydı yuhu dîde-i giryânumuza
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Eksük olmaz gamumuz bunca ki bizden

sonrasında

gam alup

görüldüğünü söylemek güçtür. Ancak Şeyh

Her

gelen

gider

gamlu

şâd

gelüp

Gâlib’in

ne
Türk

gibi
mesnevi

gelişmelerin
geleneğinde

kuğunun son şarkısı sayılabilecek ünlü

yanumuza

Hüsn ü Aşk (1197/1782) adlı mesnevisini
Var her halka-i zencîrümüzün bir ağzı

burada zikredebiliriz: 2100 beyitlik bu

Muttasıl virmege ifşâ gam-ı pinhânumuza

eserde 4 lirik parça yer alır. Mesnevinin de
vezni olan hezec 3 ile kaleme alınan bu

Gam-ı eyyâm Fuzûlî bize bîdâd itdi

şiirler, çok yaygın olmayan muhammes

Gelmişüz acz ile dâd itmege sultânumuza

nazım şeklinde kaleme alınmıştır.

Mesnevinin bu bölümü aşağıdaki dört

1. Dadısının bebek Aşk’a ninni söylemesi

beyitle son bulur (1676-79):

(beyit 319)
2. Aşk’ın Hüsne’e sevdalanması (beyit

Bir lahza kılup bu resme feryâd

1188)
3. Aşk’tan kendini bir müşkülden kurtaran

Sultânına zulm-i aşkdan dâd

ve ona Hüsn’ü hatırlatan Sühan’a (beyit

Zencîrini itdi pâre pâre
Dutdı yine halkdan kenâre

1527)
4. Aşk’ın ilk sevdasının mesut günlerini

Endâmı şikeste çeşmi nemnâk

hatırlaması (beyit 1717)

Rüsvâ vü harâb ü mest ü bî-bâk
Ardınca koşun koşun uşağlar
Ahvâline kim güler kim ağlar

Bu eklemeler, alegorik bir figür olan

*

Aşk’ın Hüsn’le olan münasebetindeki kriz

Sonraki dönem aşk mesnevilerini henüz

anlarını vurgulamaktadır. Şair, usule uygun

çalışma

için

bir şekilde her seferinde muhammesten

mesnevide lirik söyleme geleneğinin ne

önceki mısrada aynı kâfiyeyi ve hatta aynı

derecede kalıcı olduğunu veya Fuzûlî

kelimeyi (inşâd) kullanarak, ilk üçünde

fırsatı

bulamadığımız

205

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:80 K:111

ayrıca bunun da öncesindeki mısralarda

renklendirmekte ve şiirin durağan yapısına

aynı kelimeleri kullanarak (beyit 317:

cazibe kazandırmaktadır. Ancak geleneğin

felâket/râhat; beyit 1185: çâlâk/eflâk, beyit

oluşmasının ve devam etmesinin sebebi bu

1186: râhat/felâket; beyit 1525: çâlâk/çâk)

değildir.

bu şiirleri irtibatlandırmaktadır.

Ayyûkî’nin, fikri Arapça kaynağından

Bu

uygulamayı

başlatan

aldığı muhakkaktır (yk. bk.: Z. Safâ
Lirik eklemeler, Şeyh Gâlib veya Fuzûlî

alıntısı).

gibi

elinde,

kahramanı bir şair veya ozansa, gazel

anlatıyla bir uyum içerisinde entegre

şeklindeki lirik parçaları mesneviye dâhil

edilmesinin yanı sıra müstakil olarak da

etmek tabiî ve beklenen bir durumdur.

değerlerini koruyabilmekte ve ber-hayat

Nizâmî’nin Leylî ve Mecnûn’unda dahi

olabilmektedir

neden bu uygulamayı tercih etmediği

mükemmel

sanatkârların

(Bu

şiirler

genellikle

Ayrıca,

hele

bildiğimiz

antoloji kitaplarına dâhil edilmektedir).

tarihçilerince

Mesnevilerde yer alan gazellerin amacının,

Ancak ben burada bir öneri sunacağım.

kendi

beyitlerden

Nizâmî’den önce Fahrüddîn Gürgânî de

kaynaklanacak tekdüzeliği kırmak olduğu

Vîs ü Râmîn (takriben 1050) adlı eserinde,

iddia edilmektedir (misal için bk. Rypka,

Râmîn,

1968: 177, 259; Gibb, 1900-9 c. 1, 309; c.

söyleyen bir ozan olduğu hâlde, lirik

2, 173). Şüphesiz aşk mesnevilerinin çoğu

parçalardan imtina etmiştir. Gürgânî ile

(tesadüfi parlak eserlerin dışında [bk.

Ayyûkî’nin

Tietze, 1974]) –Mordtmann’ın Süheyl ü

kaynaklarının

Nevbahâr’ı

geliyor

kafiyeli

“von

Weitschweifigkeit

[uzun

ermüdender
ve

sıkıcı],”

İslamiyet

henüz

Varka

farklı

olabilir,
öncesi

edebiyatı

sorgulanmamıştır.

gibi

farklı

Fars

hikâyenin

şairlerin gazelleri ve kısa şiirleri ile birlikte

içinde

kadarıyla

de

maşukuna

yollar

şiirler

izlemesi

olmasından

ileri

kaynaklardan

biri

dönem

aşk

Fars

şeklinde karakterize ettiği gibi- kendini

hikâyeleri, diğeri ise Arap aşk şairlerinin

tekrarlayan

bu

hikâyeleridir (bk. Melikian-Chirvani, 1970:

durumlarda lirik parçalar esasında anlatıyı

30). Ayyûkî ile Gürgânî, Nizâmî için iki

sıkıcı

eserlerdir

ve
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muhtemel model ise Nizâmî’nin neden
Gürgânî’yi

tercih

ettiğini

kolaydır:

Gürgânî

bariz

üstündür.

Sonrasında

anlamak

Dânişmend-nâme (761/1360) ile ilk Türkçe

biçimde

aşk

bir

ise

Nizâmî’nin

mesnevisi

döneme

ve

örneklerine
çevreye

geri

yakın

bir

gidiyoruz.

devasa nüfuzu, Fars mesnevi geleneğinin

Türkmenlerin Anadolu fetihlerini anlatan

mecrasını tayin etmiştir.

bu destansı hikâye, muhtelif uzunlukta
mesnevi, gazel/kaside biçiminde manzum

Türk

şairlere

gelince

Türk

halk

parçalar içeren mensur bir eserdir. Aruz

edebiyatındaki benzer uygulama sebebiyle

vezniyle

–mensur

parçalar

manzum kısımlar elit edebî geleneği

serpiştirme- Türk şairlerinin lirik parçaları

yansıtır. Müellifi Ârif Ali, türünün ilk

mesneviye dâhil etmeye hevesli olup

örneği olan metninin diğerlerine nazaran

olmadıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

manzum

Bu, Anadolu ve Azerbaycan âşıklarının

sebebiyle kusurlu olacağı hususunda bizi

hikâyelerinde hatta Özbek bahşılarının

bilgilendirir ([1970]: 289, terc. 459); bunun

destanlarında uyguladıkları bir yöntemdir

tabiî neticesi olarak şairlik kabiliyetini

(bk. Boratav, PTF, 1964: c. 2, 31). Ne

sergilemek

yazık ki halk edebiyatının bu ürünleri XVI.

renklendirmek amacıyla eserine manzum

asırdan evvel yazıya geçirilmemiştir. Dede

parçalar eklemiştir.

bir

hikâyeye

lirik

yazılmış

parçaları

ve

olmasından

az

belki

ihtiva

de

ötürü

etmesi

anlatıyı

Korkut’un kahramanlık hikâyeleri (XV.
asır?) bir tür serbest nazım ve nesir

Bu bağlamda zikredilmesi gereken bir

karışımından oluşur; fakat Türk âşıklarının

diğer eser de lirik parçalar ihtiva eden

sürekli

veya

mensur kahramanlık hikâyesi Battâl-nâme

hikâyelerinin,

(bu da XIV. asır?)’dir (bk. Kocatürk, 1964:

mukabillerinde

295); Ethé’nin yaptığı tercümeye (1871)

nesir

Oğuzların

kullandıklarını

kahramanlık

Kırgızlardaki

modern

olduğu

baştan

gibi

sonra

manzum

bakarak eserin yapısı konusunda hüküm

olduğunu söylemek güçtür.
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vermek güçtür.7 Ancak, bu eserin modeli

Uygur edebiyatında Altun Yaruk adıyla

olan ve aynı vezin ve aynı kafiyede (Lane

bilinen

tarafından taklit edilmiştir, 1908: 425-26)

hikâyesinde, ed. Gabain, 1974: 294-307)

mukabil lirik parçalar ihtiva eden Arapça

bir numunesini ve Oğuz-nâme’de meşhur

Sîretü

çekecek

bir örneğini (bk. Gabain’in incelemesi,

hikâyelerine

PTF, 1964: c. 2, 220) görüyoruz. Bu, Arap

Zâti’l-Himme,

ölçüde

Türk

benzemektedir.

dikkat

aşk

8

tercümesinde

(“Aç

ve Fars edebiyatlarında

Kaplan”

Binbir

Gece

Hiç şüphesiz mensur bir metne manzum

Masalları geleneğinin ve Bigâmî’nin Fîrûz

parçalar serpiştirmek hemen evrensel bir

Şâh-nâme (bk. Hanaway, 1974: 19-20) gibi

olgudur ve hâlihazırdaki konumuzla ancak

Farsça

dolaylı olarak alakalıdır. Bunun, Budist

karakteristik özelliğidir. Erken dönem

metinlerinden

Anadolu

Suvarṇaprabhāsasūtra’nın

mensur

aşk

hikâyelerinin

Türkçesinin

metinlerinden

dinî-öğretici

Behcetü’l-Hadâyık

adlı

Yazma

mensur eser de Hamzavî’nin Hamzanâme

Eserler numara 6353’teki eserde anlatının ilk

(takriben 1400: Gibb, 1900-9: c. 1,

kısmında (ilk 30 varak) mensur metin sık sık

255)’sinde

nazım parçalarıyla inkıtaya uğramakta, sonrasında

zenginleştirilmiştir.

7

İstanbul

Üniversitesi

Kütüphanesi,

(mesela 37a ile 111a arasında) ise nadiren
bölünmektedir. Beş Avrupa elyazması ile Kazan

nazımla

çokluğu

dikkate

Bu

şekilde manzum parçaları zikretmemiş, imada dahi

alındığında Türk şairlerin yalnız aşktan

bulunmamıştır. Battâl-nâme’nin erken dönem dört

bahseden mesnevilere değil her türden

Dedes, 2 c., Sources of Oriental Languages and
Literatures, ed. Şinasi Tekin, Cambridge, MA:

örneklerin

gibi

baskısına dayanan uyarlamasında Ethé tuhaf bir

elyazmasına dayanan neşrinde de (ed. Yorgos

tarz

olduğu

mesnevi metnine gazel dâhil etmeleri
şaşılacak bir durum değildir. XIII. asır gibi

Department of Near Eastern Languages and

erken bir dönemde Ahmed Fakîh, Kitâbu

Civilizations, Harvard University, 1996) lirik

Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe adlı kısa dinî

eklemeler yer almamıştır.

şiirinde, ana metnin de vezni olan hezec 1

8

Arap şiirinde nazmın işlevi Steinbach tarafından

incelenmiştir, 1972: 121-26.

vezniyle yazılmış gazele benzeyen iki
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metin (beyit 30-37, mahlaslı; beyit 79-85)

remel 2

..-- ..-- ..–

görüyoruz. Kemâloğlu’nun Arap geceleri

remel 3

..-.- .-- ..-.- .--

maceralarını manzum bir şekilde anlatan

hezec 1

.--- .--- .--

Ferah-nâme (789/1387; Kocatürk, 1964:

uzun hezec 1 . - - - . - - - . - - - . - - -

131-33)’sinde ve Abdî’nin Câmesb-nâme

hezec 2

--. .--. .--. .--

hezec 3

--. .--. .--

eserinde de karşımıza çıkıyorlar. IX/XV.

muzâri‘ 1

--. -.-. .--. .--

asrın

muzâri‘ 2

--. -.-- --. -.--

müctess

.-.- ..-- .-.- ..–

olmamasına rağmen Hamdî, Mevlid-i Nebî

hafif

..-- .-.- ..–

(Gibb, 1900-9: c. 2, 191) adlı eserine lirik

recez 2

-..- .-.- -..- .-.–

parçalar dâhil ediyor.

münserih

-..- -.- -..- -.–

mütekârib

.-- .-- .-- .-

(833/1430;

Gibb,

sonunda

(812/1409)

437)

1900-9:
Süleymân

meşhur

adlı

Çelebi’nin
Mevlid’inde

Hulâsa olarak mesnevi metnine gazel dâhil
etme geleneği, Fars aşk hikâyelerindeki
mütevazı

geçmişiyle

yetinerek

bu

gelenekte hızlıca kaybolmuş fakat Türk
şairlerinin
Okuduğunuz
çalışmaların

ellerinde

çiçek

açmıştır.

bu

sahadaki

makale
öncüsü

İSTİFADE

EDİLEN

ESERLER
FARSÇA

olmayı

amaçlamaktadır ve konuya dair edebî ve
tarihî değerlendirmelerin ilk fişeğidir.

AYYÛKÎ, (1964). Varka vü Gülşâh. ed. Z.
Safâ. Tahran: Dânişgâh-ı Tahran.
MEKTEBÎ, [1964]. Leylî vü Mecnûn. ed. İ.
Eşref. Şiraz: Kitâbfurûşî-i Muhammed
Şîrâzî.

VEZİNLER

remel 1

ÇALIŞMADA

-.-- -.-- -.–

uzun remel 1 - . - - - . - - - . - - - . –

SELMÂN-I SÂVECÎ, (1969). Cemşîd ü
Hurşîd. ed. F. Vahman ve J.P.
Asmussen. Tahran: Bungâh-i Tercüme
ve Neşr-i Kitâb.
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BURSALI SEYYİD NAKÎB-ZÂDE Nİ‘METÎ (ö. H.
1060/M.1650?)’NİN MUAMMÂ MECMUASI VE MUAMMÂLARI
THE ENIGMA COLLECTION OF NAKÎB-ZÂDE Nİ’METÎ, A
POET FROM BURSA (death: H.1060/1650?), AND HIS ENIGMAS
Dr. Yılmaz TOP
Kartal Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi, İstanbul
yilmaz.top@hotmail.com

Özet: Muammâ, bir ismin şiir içerisinde gizlenmesi
şeklinde düzenlenen manzum bilmece olarak
tanımlanabilir. Muammâlar başlangıçta Allâh’ın 99
Giriş
ismi (Esmâ-i Hüsnâ) hakkında düzenlendiği halde
sonrasında esmâ-i Nebî ve insan isimleri için de
yazılmıştır. Hazırlanış ve çözümleme aşamalarında
zekâ, maharet ve geniş bir bilgi birikimi gerektiren
muammalar, teşbîh ve mecaz unsurları bakımından
zengin malzemeler taşıdığı için ihmal edilemeyecek
sanat değerlerine sahiptir. Bu sebeple dîvânların
sonunda bu tür şiirlere “mu‘ammeyât” başlığı altında
yer verilmiştir. Ayrıca muammâ türünün beğenilen
ürünleri mecmualar şeklinde derlenerek bu türe özgü
bir telif geleneği oluşturulmuştur. Bu tarz
mecmuaların 17. yüzyıl Türk edebiyatının Anadolu
sahasına ait bir örneği, Bursalı Seyyid Nakîb-zâde
Ni‘metullâh (Ni‘metî) Efendi (ö. H.1060/M.1650)’ye
ait Mecmû‘a-i Mu‘ammeyât’tır. Bu mecmua,
Süleymaniye Kütüphanesi Giresun Yazmaları 179
numarada kayıtlıdır. Ni‘metî, kendi kaleminden çıkan
bu muammâ mecmuasında, kendisine ait 64
muammâyla birlikte, Türk ve İran şâirlerine ait çok
sayıda muammâ örneğini derlemiştir. Ayrıca
muammâ türünün Türk ve İran edebiyatlarında öne
çıkan temsilcilerine ait telif ve tercüme çalışmalarına
da bu mecmuada yer verildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Ni‘metî, mecmua

muammâ,

isim,

bilmece,
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Abstract: Enigma (muammâ) can be defined as a
poetical riddle that a name is hidden in a poem. While
enigmas were written about the 99 Names of God
(Esmâ-i Hüsnâ) initially, they were written also for
the names of Prophet Mohammed and other
individuals’ names in time. Enigmas take
intelligence, skill and a comprehensive knowledge
accumulation to write and solve, and have artistic
value that cannot be overlooked, because of the rich
material as regards the simile and metaphor they
include. Therefore, such poems are included at the
end of the divans under the headline “enigmas”.
Furthermore, a tradition of compilation was created
by bringing the favored samples of this genre
together in the form of collections. An example of
such collections related to the Anatolian area of the
Turkish literature in seventeenth century is the
Enigma Collection (Mecmû‘a-i Mu‘ammeyât) of
Master Nakîb-zâde Ni‘metullâh (Ni‘metî) of Bursa,
(death: H.1060/1650?). This collection is registered
in Giresun Manuscripts, Süleymaniye Library, with
registry number 179. Ni‘metî had collected his 64
enigmas together with a large number of enigma
examples of Turkish and Persian poets in this enigma
collection. In addition, it is seen that original and
translated works of leading Turkish and Persian
representatives of the enigma genre are also included
in this collection.
Key Words:
collection

enigma,

name,

riddle,

Ni‘metî,
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muammâ kelimesi, bu genel anlamının
dışında lûgaz yerine veya âşık tarzı halk
edebiyatında şairlik hünerini ortaya koyan
bir tür bilmece (askı bağlaması, bağlamaaçma, deyişmeli bağlama) karşılığında da
kullanılmıştır (Bilkan, 2000: 36-37;
Çelebioğlu, 1979: 422).
Lâmi‘î Çelebi, Mîr Hüseyn
Nişâbûrî’nin Esmâü’l-Hüsnâsını tercüme
ve şerh ettiği Mir’âtü’l-Esmâ isimli
eserinde muammayı tanımlarken aynı
zamanda muammanın hazırlanışına ilişkin
önemli bir bilgi vermektedir: “ …Istılâh-ı
zurefâ vü i‘tibâr-ı ‘urefâda şol kelâma
dirler ki bi-tarîki’r-remz ve’l-îmâ anda
istihrâc-ı isme işâret oluna vü bir vech-ile
ki tab‘-ı selîm ü zihn-i müstakîm anı
müstahsen ü makbûl tuta…” (Lâmi‘î
Çelebi,
14a).
Bu
tanımlamadan
yararlanarak; “muhtelif usullere riayet
ederek bir ismi elfâz arasına gizleme”
(Tarlan, 1936: 7) şeklinde tanımlanan
muamma
sanatında,
güzel
zevk
sahiplerinin hoş karşılayacakları ve
müstakîm zihinlerin gizlenen manaya
intikallerinin mümkün olduğu (Saraç,
1997: 297) ürünler ortaya koymak
gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle
muammâların, toplumun ortak zekâsına ve
örfüne uygun şekilde şekillendirilmesi
esastır. “Halledilemeyen muammâ ise
‘edebî’
muammâ
değil
‘ebedî’
muammâdır.” (Tarlan, 1936: 7) sözünden

Tâhirü’l-Mevlevî’yi, “Allâh uğraşanlara
tükenmez sabır ve oynamaz akıl ihsan
etsin!”
(Tâhirü’l-Mevlevî, 1973: 101)
şeklinde duâ etmeye yönlendiren muammâ,
şiirde söz ustalık ve zarafetinin zekâ ve
maharetle kaynaşmasından doğan manzum
-bazen de mensur- bir bilmece türüdür.
Muamma; nesnelerin gözün idrâkine
kapanması, körlük, görmezlik (Sâmî, 1996:
952) anlamındaki “ ‘amiye” kökünün
tef‘ile bâbında çekimlenmesinden oluşan
ta‘miye kelimesinin ism-i mef‘ûlüdür.
Ta‘miye, “köreltme; kapalı bir sûretle ve
îmâ tarîkiyle ifade” (Sâmî, 1996: 418)
demektir. Ta‘miye’nin ism-i mef‘ûlü olan
muamma, bu çekimlemede, kişiye bir şeyi
gizleme; saklanan, gizli tutulan şey
anlamını kazanır. Şiir ıstılâhında da
muammâ; şâirin şiirinin manasını kapalı
tutması, şiirinde -görünürdeki mana
dışında- bir şahsın nâmına remz, îmâ, kalb
ve tashîf yoluyla delâlet etmesi (Bilgegil,
1980: 272) yani ta‘miye yapması anlamına
gelir. Muammâyı söyleyene “muammâgûy”, çözene de “muammâ-küşâ” denir.
Edebî bir tür olarak muammâ;
cevâbı, Cenâb-ı Hakk’ın Rahmân, Rahîm
gibi isimlerinden (Esmâ-yı Hüsnâ) veya
esmâ-i Nebî’den biri, genel olarak
herhangi bir insan ismi, seyrek olarak da
emîr, çelebi, paşa, imâm, sultân, dervîş gibi
vasıflara dâir olan bir tür bilmecedir.
Bununla birlikte Türk edebiyatında
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Selîm Hân’ın tahta geçişi sebebiyle yazdığı
cülûsiye türündeki, 41 beyti bulan ve her
beytinde “Sultân Selîm” adının gizlendiği
kasîdesi ise muammâ türünün bu nazım
şekliyle kaleme alınmış nâdir bir örneğidir
(Yavuz, 1998: 547).
Muammâ, çözümü açısından ya
doğrudan doğruya bir isme işaret eder ya
da verilen ipuçlarından ortaya çıkarılan
harflerin birleştirilmesiyle bir isim ortaya
çıkarılır. Aynı zamanda muammâ tek bir
kelimede olabileceği gibi birden fazla
kelime üzerinde uygulanarak tek bir isme
ulaşılması da istenebilir. Bir beyitte tek bir
isim bulunabileceği gibi, birden fazla isim
de gizlenebilir. Muammâlar manzum
düzenlenebileceği gibi mensur da tertip
edilebilir (Lâmi‘î Çelebi, 14a). Nâbî’nin
“Ayn” harfini anlattığı mensur bir
muammâsı vardır (Bilkan, 2000: 153;
Saraç, 2005: 322).
Muammâyı hem yazmak hem de
çözmek için Arapça ve Farsçayı bilmenin
yanı sıra dil bilgisi, ebced hesâbı, edebî
sanatlar, İslâm kültürü, çeşitli inançlar ve
Klâsik edebiyat alanlarında da bilgi sahibi
olmanın önemi büyüktür (Saraç, 2005:
322).
Muammânın
ne
şekilde
düzenleneceği ve nasıl çözüleceği “amel”
adı verilen dört usul üzerinden takip edilir.
Şiirde gizlenen ismin harflerini veren usule
“amel-i tahsîlî”; gizlenen isme işaret etmek
üzere bulunan harf ve hecelerin nasıl yan
yana getirileceğiyle bunların kaldırılması
veya yer değiştirmesini gösteren usule

hareket ederek hiçbir şekilde çözülemeyen
muammâların edebî değer taşımadığını
söylemek de mümkündür (Durmuş, 2005:
322).
Muammâda kelime ve cümlelerin
gösterdikleri anlamlarla bunlardan asıl
kastedilenler arasındaki ilgi, bilinen
benzerlik ve mecaz ilgilerinin dışındadır.
Bu sebeple muammâ ancak başka usul ve
bilgilerle çözülüp anlaşılabilir. Bu da
zihnin
gizlenen
manaya
intikâlini
zorlaştıran bir durumdur. Bu bakımdan
muammânın fesâhate aykırı bir anlatım
tarzı olduğu söylenebilir (Saraç, 1997:
299). Bununla birlikte muammâ, “gizlenen
şey üzerine gizli ışık verebilmek” şeklinde
tanımlanabilecek bir beyân mahareti
niteliği taşıdığı için beyân ilmine bağlı bir
disiplin olarak kabul edilmiştir (Tarlan,
1936: 7).

Muamma
özellikleri

türünün

Muammâlar
genellikle
matla‘
şeklinde/musarrâ tek beyit halinde kaleme
alınır ve gizlenen isim genellikle ikinci
mısrada yer alır. Mesnevî tipinde
kafiyelendirilmiş murassâ beyitler ya da
kafiyesiz müfretler halindeki muammâ
örnekleriyle karşılaşmak mümkündür.
Gazel, rubâ‘î ve kıt‘â nazım şeklinde
yazılmış muammâ örnekleriyle de az da
olsa karşılaşılabilmektedir (Bilkan, 2000:
58). Nihânî’nin (ö. 1519), Yavuz Sultan
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Lugazların muammâlardan ayrılan önemli
yönlerinden biri, lugazların çözümünü
kolaylaştıracak ipucu ifadelerinin (nedür
ol, ol nedür gibi) anlatımda bulunmasıdır.
Lugazda bir bakıma bir nesne çeşitli
yönleriyle tarif edilir. Muammâlarda
aranan isim şiirin başında verildiği halde,
lugazlarda gizli tutulan bir isim veya
nesnenin tarif üzerinden bulunması
amaçlanır (Bilkan, 2000: 53-54).
Bir hâdise hakkında tertip edilen
mısra, beyit veya cümlenin harflerine
verilmiş sayı değerlerini toplamak sûretiyle
hâdisenin meydana geliş târîhini çıkarmak
üzere hazırlanan târîhlerin eksiğini
gidermek ya da fazlasını çıkarmak
(tarhetmek) üzere kullanılan îmâ ve remizli
usule ta‘miye denir. Ta‘miyede kullanılan
sayı toplama, sayı çıkarma, îmâ ve işaret
yoluyla bir ifadeye dikkat çekme gibi
uygulamalar,
muammâ
çözümünde
kullanılan
yöntemlerle
benzerlik
göstermektedir. Ni‘metî Efendi’nin vefâtı
(H.1060?) dolayısıyla Sebzî’nin düşürdüğü
târîh ( Gitdi ya âh Ni‘metî Çelebi) bir
ta‘miye örneği olarak alınabilir.
Bir muammâ halli/çözümü/istihrâcı
örneği olarak; Edâyî Çelebi’nin, Ni‘metî’nin de muammâ mecmuasına dâhil
ettiği- Ni‘metî Çelebi ismi hakkında
hazırladığı muammayı ve bu muammânın
muhtemelen Ni‘metî tarafından yapılan
çözümünü örnek verebiliriz. Edâyî
Çelebi’nin kıt‘a şeklindeki bu muammâsı
şöyledir:

“amel-i tekmîlî”; muammanın çözümünü
kolaylaştıracak usule “amel-i teshîlî”;
gizlenen isme hareke, sükûn, şedde ilave
etme yollarına da “amel-i tezyîlî” denir
(Saraç, 2005: 322).
Muammâlarda harflerin sembolik
karşılıklarından, ebced hesabındaki sayısal
değerlerinden ve buna bağlı olarak
harflerle günler arasındaki ilişkiden, on iki
burcun her birinin işaret ettiği harf ve
sayılardan, yedi gezegenin gösterdiği belli
harflerden
ve
harflerle
organların
aralarındaki şeklî benzerlikten (boy, kadelif; dehân-mîm) yararlanılabilir. Şiirde
kelimeden harf düşürülecekse “atmak,
bırakmak, bağışlamak”; harflerin yerleri
değiştirilecekse “tecnîs, numûne, nişân,
mânend”; harflerin noktaları kaldırılacak
veya yerleri değiştirilecekse “gevher, dağ,
ben, hâl, dâne” gibi kelimeler yardımıyla
ipuçları verilir. Kelimenin ilk harfindeki
harf düşürme/değiştirme işlemi için “âgâz,
alın, başlangıç”; ortadaki harfe işaret için
“kalb, miyân, vasat, merkez”; son harfe
işaret için “âhir, âkıbet, dâmen”; hem ilk
hem son harfe işaret için “cânib, taraf,
yan”; ilk ve son harflere birlikte işaret için
“câme, hil’at, libâs” gibi kelimeler
kullanılır (Saraç, 2005: 322).
Muammâ ile lugaz arasında şekil,
muhteva ve çözüm yolları bakımından
farklılıklar bulunur. Muammâlar Allâh’ın
isimlerinden (Esmâ-i Hüsnâ) biri veya bir
insan ismi hakkında düzenlenirken lugazlar
hemen her şey hakkında düzenlenebilir.
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Edâyî Çelebi be-nâm-ı Ni‘metî Çelebi
Hvân -ı derd-i firkat-ı dil-dârı çok gördüñ katı
Ni‘met-i bî-had yidürmek olmış anuñ ‘âdeti
Dil bu şeb ister ki yine hâk-i pâyine düşe
Çekdi bî-had çün Edâyî derd-i rûz-ı firkati (MM, 71a)
Bu muammânın ikinci dizesindeki
“Ni‘met-i bî-hadd” ifadesinde Ni‘metî ismi
gizlenmiş olmalıdır. Gizlenen isimdeki
Çelebi kelimesinin çözümü, muammânın
hemen altında şöyle izah edilmiştir:

“ Hâk-i pây kiﻴﺎdur ki (em)ﺍﻢdür yine
‘ibâretiyleﺍﻡlafzınuñ hâkiﻤﻳﻢdür ki çihildür
dil-i şeb beşdür ki çihilüñ diliﻫﺎdur ki
rakamîsi beşdür düşe ‘ibâretiyleﭼﻞbâkî
kalur lafz-ıﺒﻰhadd çeke maksûd husûle
peyveste olur.” (MM, 71a)

Muamma
türünün
edebiyatındaki seyri

Türk edebiyatında muammâ nazım
türüne ait örnekler, Çağatay ve Azerî
Türkçesi sahasında XV. yüzyıldan itibaren
görülmeye başlamıştır. Bu türün Anadolu
sahasında
ilgi
görüp
yaygınlık
kazanmasında İran ve Azerbaycan’dan
gelen şâirler önemli rol oynamıştır. Bu
sahada muammâ türünün ilk önemli
örnekleriyle XVI. yüzyıldan itibaren
karşılaşılmaktadır. Bu türde XV. yüzyılda
Ahmedî, Muînî, Cem Sultan, Alî Şîr
Nevâî, Şibân Hân, Mahmud Paşa (Adnî);
XVI. yüzyılda Bâbür Hân, Lâmi‘î Çelebi,
Fuzûlî, Edirneli Emrî, Kınalızâde Alî
Çelebi, Bâkî, Gelibolulu Âlî, Muammâyî
Alî; XVII. yüzyılda Hâşimî, Konyalı Nâlî,
Nâbî, Nedîm-i Kadîm; XVIII. yüzyılda
Şeyhülislâm Es‘ad, Akkovalı-zâde Hâtem,

Türk

Muammâ Arap edebiyatında ortaya
çıkmış, İran edebiyatına geçtikten sonra
müstakil bir ilim şeklinde değerlendirilerek
bu türün kurallarına dair esaslar tespit
edilmiştir. Bu konuda İran edebiyatında ilk
çalışmayı Şerefeddin Ali Yezdî (ö.
H.858/M.1454)’nin
yaptığı
belirtilmektedir. Ali Yezdî’nin belirlediği
kuralları geliştiren Abdurrahmân-ı Câmî
(ö. H.898/M.1492)’den sonra muammâ çok
rağbet edilen bir edebî tür olarak boy
göstermiş Mîr Hüseyin b. Muhammed
Şîrâzî-i Nîşâbûrî (ö. H.904/M.1498) ile
ileri bir seviyeye erişmiştir (Saraç 2005:
322).
216

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:103 K:125

Ali Şir Nevâî’nin muammâ
konusunda Farsça bir risâle yazdığı
bilinmektedir
(Bilkan,
2000:
45).
Fuzûlî’nin bu tür hakkında kaleme aldığı
Farsça Muammâ Risâlesi’ni 1 Kemal Edip
Kürkçüoğlu 1949 yılında ilim âlemine
tanıtmıştır (Kürkçüoğlu, 1949: 61 vd.).
Bursalı Lâmi‘î Çelebi (ö. H.938/M.1541),
Mîr Hüseyin Muammâyî’nin Esmâü’lHüsnâ isimli eserin Mir’âtü’l-Esmâ adıyla
Türkçeye
tercüme
şerhini
gerçekleştirmiştir. Bu esere Câm-ı Cihânnümâ da denilmektedir. Lâmi‘î bu
tercümesinde muammânın tanımı, aksâmı
ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi
vermektedir (Bilkan, 2000: 49). Sürûrî
Mustafa Efendi (ö. H.969/M.1562);
Hüseyin Muammâyî, Molla Câmî ve Ali
Ker’in muammâlarına yazdığı şerhlerle
(Şerh-i Mu‘ammeyât-ı Mîr Hüseyin
Mu‘ammâyî, Şerh-i Mu‘ammeyât-ı Molla
Câmî, Şerh-i Mu‘ammâ-yı ‘Alî Ker) ve bu
şerhlerde tarih düşürme ile muammâ
sanatlarına dâir sergilediği maharetle
dikkat çekmektedir (Bilkan, 2000: 48-49).
Bunların yanı sıra Behiştî Ahmed Sinan

Haşmet, Fıtnat Hanım, Sünbül-zâde Vehbî,
Nahîfî, Hamî-i Âmidî; XIX. yüzyılda Aynî
ve Nâmık Kemal’in isimleri öne
çıkmaktadır (Bilkan, 2000: 61-63).
Türk
edebiyatında
muammâ
hakkında yazılmış eserlerin ilk örneklerine
XV. yüzyılda rastlanmaktadır. Bu yüzyılda
Bedr-i Dilşâd’ın Murâd-nâme adlı eseri,
muammâ hakkında teorik bilgiler veren ve
muammâ çözüm yollarını manzum olarak
açıklayan bir eserdir (Bilkan, 2000: 39-40).
Râgıp Paşa Kütüphanesi’nde yer alan
‘Arûz Risâlesi adlı eser de muammâların
çözüm yollarını açıklayan, halk için basit
ve anlaşılır bir üslûpla yazılmış teorik bir
çalışmadır (Bilkan, 2000: 42-44).
Türk edebiyatında muammâ kaleme
alan şâirlerin yanı sıra bu sahada yazılan
Farsça eserleri tercüme ve şerh eden şâirler
de çıkmıştır. Ali Şir Nevâî, Fuzûlî, Lâmi‘î
Çelebi, Surûrî, Nev‘î gibi şâirlerin
muammâ risâleleri ve şerhleri bu bağlamda
anılan eserlerdir. Türkçe kaleme alınan bu
eserler genellikle Molla Câmî ve Hüseyin
Muammâyî’nin eserlerinden tam veya
kısmî
tercüme
şeklindedir.
Âmil
Çelebioğlu, Molla Câmî’nin muammâ
türüne dâir eserlerine şerh yazan şairleri
şöyle listelemektedir: “Edirneli İbrahim,
Abdürrahman Şeref, Bediî, Râgıb-ı Âmidî,
Mustafa
Sürûrî,
Salâhî-i
Uşşâkî,
Kınalızâde Ali Efendi, Fethullah Ârifî,
Lâmiî Çelebi, Muhyî-i Gülşenî, Tireli
Muammâyî, Nazîra-i Gülşenî, Niyâzî-i
Mısrî” (Çelebioğlu, 1979: 423).

1

Fuzûlî, bu risâlesinin mukaddimesinde eseri
kaleme alma sebebini şöyle dile getirmektedir:
“Fazîlet bostanında bu fidanın (mu‘ammânın)
dalından meyve dermemekliğimi ve belâgat
sofrasında
bu
nevâleden
bir
menfaat
görmemekliğimi kendime yediremedim…Allâh’a
hamdolsun, şiir fenlerinden mevcûd her fende
yükselmek istedim; Hakk’ın feyzinden arzum yerine
geldi. Câmi‘iyyet binâsında bir gedik olmasın diye
mu‘ammâda da adımın anılmasını isterim.”
(Kürkçüoğlu, 1949: 67).

217

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:103 K:125

Çelebi’nin Şerh-i Mu‘ammeyât-ı Molla
Câmî ve Nev‘î’nin Şerh-i Mu‘ammâ-yı
Câmî adlı şerhleri de Türk edebiyatında
muammâ vadisinde kaleme alınan- ve
muammâ çözüm yollarını da ihtivâ edenönemli eserler arasında yer alır.

vererek onun, on yedinci atadan Hazreti
Hüseyin’e bağlı olduğunu belirtir.3
Ni‘metî, şiirdeki ustalığının yanı
sıra hoş ve gösterişli hattı ile meşhurdur
(Beliğ, H. 1287a: 509; Karatay, 2008: 317,
422). Ayrıca sakk4, inşâ, târîh düşürme ve
muammâ konusunda da önemli bir
şahsiyettir (Beliğ, H. 1287a: 509). Dili
kolay, akıcı ve tatlı kullanımıyla dikkatleri
çeken Nimetî, bilhassa sakk ve inşâdaki
geniş bilgisi ve ustalığıyla yüksek rütbeli
kadı ve hâkimlerin yakın arkadaşlığını
kazanmıştır (Beliğ, H. 1287a: 509).

Seyyid Nakîb-zâde Ni‘metî
Efendi (ö. H. 1060?)’nin hayatı ve
eserleri
Mecmû‘a-i
Mu‘ammeyât’ın
derleyicisi Nakîb-zâde Ni‘metî, 17.
yüzyılın ilk çeyreği içerisinde Bursa’da
doğmuş ve yaşamış önemli bir şâirdir ve
asıl adı Seyyid Ni‘metullâh (Ni‘metî)
Efendi’dir (Beliğ, H. 1287a: 508).
Nakîbü’l-eşrâf Alî Efendi ahfâdından
Seyfullâh-zâde
Mehmed
Efendi’nin
oğludur (Tuman, 2001: 1082). Babasının
ve dedesinin nakîbü’l-eşrâf olması
dolayısıyla Nakîb-zâde olarak tanınmıştır
(Şeyhî Mehmed Efendi, 1989: 709-710).
Bursa Medresesi’nde kırk akçelik medrese
pâyesiyle müderrislik 2 ve Bursa
Mahkemesi’nde başkâtiplik (Beliğ, H.
1287a: 509) yapmıştır. İsmail Beliğ,
Ni‘metî hakkında en kapsamlı biyografik
bilgileri
içeren
Güldeste-i
Riyâz-ı
İrfân’ında, Ni‘metî’nin bizzat kendi el
yazısı ile kaleme aldığı seyyidlik silsilesini

İsmail Beliğ’in Güldeste’sinde
Nimetî ile ilgili olarak verilen, Güldeste’yi
kendilerine kaynak alan biyografik
çalışmalarda ve Nimetî’nin Divân’ı
üzerinde yapılan iki tez çalışmasında
değinilmeyen önemli bir bilgi onun; ilim
ve belâgat sahasındaki hüner ve
olgunluğunun bir göstergesi olarak
kendisine bir kitaphâne tesis edip bunun
3

“…Kendi hatt-ı latîfleri ile silsile-i şerîfleri bu
vech ile rakamzededür ki (es-Seyyid Ni‘metullâh
bin es-Seyyid Şeyhî el-ma‘rûf bi-Nakîbzâde ibnü’sSeyyid Mehemmed bin es-Seyyid ‘Alî bin esSeyyid Hüseyn ibnü’s-Seyyid Mukallid ibnü’sSeyyid Mehemmed ibnü’s-Seyyid el-Ecell eşŞeyhü’l-İmâm Hadîdü’l-‘Irâkî)dür ki on yidinci
atadan İmâmü’l-hümâm (Sultânü’ş-Şühedâ Hazreti
Hüseyn) şehîd-i Kerbelâ (rıdvânu’llâhi te‘âlâ
‘aleyhim ecma‘în) hazretlerine vâ-bestedür…”
(Beliğ, H. 1287a: 508-509)
4
sakk: Şeriat mahkemelerinden verilmiş olan
hüccet, ilâm, berat; bu gibi yazıların kompozisyonu,
bunlardaki terim ve deyimler (Özön, 1955: 734) .

2

“…Mülâzîmîn zümresine duhûl ü pâye-i
medrese-i çihil akçeden ma‘zûl olup …” (Beliğ, H.
1287a: 509)
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içerisinde -yeşil sarığıyla- kitâbetle, nazım
ve nesir tarzında ilim neşriyâtıyla meşgul
olduğu şeklindedir (Beliğ, H. 1287a: 510).
Bunun yanı sıra Nakîb-zâde Ni‘metî,
Eyyûb-zâde Mîkâtî Muslî Çelebi adlı
üstattan hesâba dair bazı ilimleri görerek
taksîm-i gurâmâ 5 alanında benzeri
görülmemiş bir tarz geliştirmiş ve bunu
manzum yolla açıklamıştır (Beliğ, H.
1287a: 510).

kaynaklar, bu târîh beyitindeki ikinci
dizenin ebced değeri olan 1070 sayısından,
“Gitdi ya” işareti doğrultusunda ( ) ﻯnin
ebced değeri olan 10 sayısını çıkararak bu
sayıya ulaşmış olmalıdır. Nimetî’nin vefat
tarihini H. 1070 olarak gösteren kaynaklar
ise, ikinci dizenin ebced değeri olan 1070
sayısını esas almış görünmektedir. İsmail
Beliğ’in Güldeste’sinde, Ni‘metî’nin vefatı
hakkındaki “Sinn-i şerîfleri vâsıl-ı hadd-i
erba‘în olmamış iken bin altmış senesinde
ziyâfethâne-i bekâya intikâl ve ni‘am-ı
cinâna vusûl ile hoş-hâl oldı.” (Beliğ, H.
1287a: 509) ifadesi, şâirin doğum tarihinin
yaklaşık olarak belirlenebilmesine imkân
vermektedir. Zîrâ Ni‘metî, Mecmû‘a-i
Kasâ‘id adlı şiir mecmuasını H. 1039 yılı
Rebî‘ülevvel ayının 20’sinde (8 Kasım
1629) tamamlamıştır (Mecmû‘a-i Kasâ’id,
315a). Dolayısıyla Ni‘metî’nin H. 1020
civarında doğmuş olması ve Mecmû‘a-i
Kasâ‘id adlı derlemeyi de 16-18 yaşları
arasında kaleme almış olması kuvvetle
muhtemeldir. Bu da Ni‘metî’nin doğum
tarihinin H. 1060 olma ihtimalini
kuvvetlendirmektedir.

Nakîb-zâde Ni‘metullâh Bursa’da
vefat etmiş ve Pınarbaşı’nda akrabalarının
yanına defnedilmiştir (Beliğ, H. 1287a:
509). Şâirin vefat tarihi konusunda ihtilaf
bulunmaktadır. Vefat tarihi olarak bazı
kaynaklar H. 1060/M. 1650 (İpekten vd.,
1988: 343-344; Beliğ, 1999b: 486-487;
Beliğ, H. 1287a: 509) (M. 1650); bazı
kaynaklar da H. 1070/M. 1659-1660
tarihini (Süreyyâ, 1971: 574; TDEA, 1990:
63; Tuman, 2001: 1082; Şeyhî Mehmed
Efendi, 1989: 709-710) vermektedir.
Tuhfe-i Nâilî’de 1060 tarihinin yanlış
olduğu özellikle belirtilmiş (Tuman, 2001:
1082) olsa da hemen bütün kaynaklar,
Ni‘metî’nin vefat tarihi olarak Sebzî’nin
târîh beyitini - Didi Sebzî vefâtına târîh /
Gitdi ya âh Ni‘metî Çelebi - (Beliğ, H.
1287a: 510) alıntılamaktadır. Nimetî’nin
vefat tarihini H. 1060 olarak gösteren

Ni‘metî’nin, bu yazıda tanıtılan
Mecmû‘a-i Mu‘ammeyât adlı mecmuası
dışında tespit edilebilen üç eseri vardır. Bu
eserlerinden
ilkiDîvân’ıdır.
Ni‘metî
Dîvânı’nın bilinen tek nüshası, Konya
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 2661
demirbaş numarasında kayıtlıdır (Ersöz,
2007: 15). Bu dîvânda 13 kaside, 1

5

taksîm-i guramâ: (matematik) 1. Kârı veya zararı
ortaklar arasında koydukları sermâye nisbetinde taksim
etme; (fıkıh) 2. Bir borçlunun terekesini alacaklıların borç
miktarları nisbetinde aralarında taksim etme (Devellioğlu,
1997: 1027)
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mektûb-ı manzûm, 1 şikâyetnâme, 2
terkîb-bend, 1 bahr-i tavîl, 8 tesdîs, 1
müseddes, 2 tahmîs, 146 gazel, 3 târîh yer
almaktadır (Gülen, 2007: 25). Manzum
mektup ve bahr-i tavîl gibi, divanlarda sık
rastlanmayan nazım şekillerini ihtiva eden
Ni‘metî Dîvânı’ndaki gazeller içinde
noktasız gazel, muammâ gazel gibi değişik
şekiller de bulunmaktadır (Ersöz, 2007:
18).

şiir mecmuası; kasidenin yanı sıra gazel,
muhammes,
terkîb-bend,
tercî‘-bend,
tahmîs, tesdîs, rubâ‘î, kıt‘a, matla‘ ve târîh
gibi, dîvânlarda
örneklerine
çokça
rastlayabileceğimiz nazım şekillerinden
seçkiler içermektedir (Ni‘metî Efendi,
H.1039: 1a-315a).

Ni‘metî Efendi’nin muammaları
ve Mecmû‘a-i Mu‘ammeyât adlı
muammâ mecmuası

Ni‘metî’nin, Dîvân’ı gibi yalnızca
bir nüshasına ulaşılan ikinci eseri, Tuhfe-i
Ni‘metî adlı Farsça manzum lügattır. 6 Bu
lügatın bilinen tek nüshası, Çorum Hasan
Paşa
Kütüphanesi
1898
demirbaş
numarada
kayıtlıdır (Gülen,
2007:
31).Toplam 29 varak olan bu nüshanın telif
tarihi, 29b sayfasında H. 1047 (M. 1637)
olarak kaydedilmiş olup aynı sayfada
müstensih olarak da şâirin kardeşi Şeyhî
Çelebi’nin adı geçmektedir (Gülen, 2007:
32).

Ni‘metî’nin muamma vadisindeki
ustalığını İsmail Beliğ, Güldeste’sinde
“Fenn-i mu‘ammâda dahı hayli nâm
çıkarmışdur.” (Beliğ, H.1287: 509)
cümlesiyle dile getirmektedir. Ni‘metî,
Dîvân’ında yedi beyitlik bir gazeli
muamma şeklinde yazarak her bir beyitten
bir isim çıktığını ifade etmiştir (Gülen,
2007: 207-208). Üstelik Ni‘metî, bu
muamma
gazeline,
Mecmû‘a-i
Mu‘ammeyât adlı eserinde de yer vermiştir
(Ni‘metî Efendi, H.1046: 80a7).

Ni‘metî, bilinen tek nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi Esat Efendi
3424 numarada kayıtlı olan Mecmû‘a-i
Kasâ’id adlı mecmuasında 16. yüzyıla ve
17. yüzyılın ilk yarısına ait şâirlerin
şiirlerinden
örnekler
sunmaktadır.
Mecmuanın baş tarafında “Mecmû‘a-i
Kasâ’id” kaydı yer almaktadır. Ancak bu

Ni‘metî Efendi’nin muammalarının
içerisinde
yer
aldığı
Mecmû‘a-i
8
Mu‘ammeyât adlı mecmua, Süleymaniye
Kütüphanesi Giresun Yazmaları 179
numarada kayıtlı, beş bölümden oluşan bir
7

Mecmû‘a-i Mu‘ammeyât’taki varak numaraları
verilirken, yazmanın/risâlenin CD kopyasındaki
varak numaralandırması esas alınmıştır.
8
Bu mecmua, bu makalede yer alan dipnotlarda
MM kısaltması ile anılacaktır.

6

Ni‘metî’ye ait bu Farsça manzum lügat,
Güldeste’de şöyle tanıtılır: “… Lisân-ı Fârisî’de bir
lugât-i garîbe cem‘ itmişdür…” (Beliğ, H. 1287a:
510).
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risâlenin içerisinde yer almaktadır.
Kütüphane kayıtlarında Giresun Yazmaları
179/1’de yazar olarak Arab-zâde Mehmed
Efendi ismi ve ona ait Mecmû‘a-i
Mu‘ammeyât adlı eser yer almaktadır. 9
Ni‘metî’nin Dîvân’ı üzerinde yüksek lisans
çalışması yapan Ahmet Gülen; yazarını
Arab-zâde Mehmed Efendi olarak tanıttığı,
Süleymaniye
Kütüphanesi
Giresun
Yazmaları
Bölümü
179’da
kayıtlı
Mecmû‘a-i Mu‘ammeyât adlı eserde
Ni‘metî’ye ait 26 muammâ bulunduğunu
belirtmektedir (Gülen, 2007: 6, 32, 33).
Giresun Yazmaları 179/1içerisinde 55b-57b
aralığında, Ni‘metî’nin hâlen Bursa’daki
Sarrâfiye
Medresesi’nde
müderrislik
yapmakta olduğunun da belirtildiği bir
başlığın altında Ahmet Gülen’in sözünü
ettiği muammâlar verilmektedir. Ancak bu
muammâların sayısı 26 değil 53’tür.

Ni‘metî…” ifadesi ve kırk yedinci
muammanın başlığındaki “Li-muharririhi
be-nâm-ı Hâdî” şeklindeki ifade, Giresun
Yazmaları 179/1’de -Arab-zâde Mehmed
Efendi’ye ait bir muamma mecmuasının
yanı sıra- Ni‘metî’ye ait bir muamma
mecmuasının
bulunduğuna
işaret
a
etmektedir. Bu yazmanın 8 sayfasında,
“E’l-‘abdi’l-fakîr e’s-Seyyid Ni‘metî eşşehîr bi-Nakîb-zâde”ye ait Mecmû‘a-i
Mu‘ammeyât adlı muammâ mecmuasının
H. 1046 (M. 1636) tarihli istinsah kaydı ve
Ni‘metî’nin, Mecmû‘a-i Kasâ’id adlı
mecmuasındaki
istinsah
kaydının
a
(Mecmû‘a-i Kasâ’id, 314 ) hemen altında
bulunan mührüne çok benzeyen mührü yer
almaktadır. Bunların yanı sıra risâlenin 2.
bölümünün (179/2) 80a sayfasında, “Gazeli Mu‘ammâ li-muharririhi el-‘abdi’l-fakîr
e’s-Seyyîd Ni‘metullâh eş-şehîr bi-Nakîbzâde” başlığı altında, şâirin Dîvân’ında da
yer alan ve her bir beytinde bir ismin
10
çıktığı
muammâ
gazeliyle
karşılaşılmaktadır. Ayrıca yazmanın 5b
sayfasında verilen muammâlardan birinin
başlığı da “Li-muharririhi be-nâm-ı
Ni‘metî” şeklindedir. Bu bulguların
ışığında Giresun Yazmaları 179’da kayıtlı
risâlenin 5a-89a aralığındaki 1 ve 2.
bölümleri, başından itibaren taranarak 55b57b aralığında görülen yazı stiline ve

Giresun
Yazmaları
179/1’de
Ni‘metî Efendi’ye ait 53 muammânın
verildiği bölümün başlığında yer alan
“Mu‘ammeyât li’l-‘abdi’l-fakîr e’s-Seyyid
9

Süleymaniye Kütüphanesi Giresun Yazmalar
179’da kayıtlı risâle şu beş bölümden oluşmaktadır:
1. 179/1 Mecmû‘a-i Muammiyât (Arabzâde Mehmed Efendi) 5a-64a
2. 179/2 Şerh-i Lugaz-ı ‘Acem (İshak
Hocası Güzelhisarlı Acem Ahmed
Efendi) 64b-89a
3. 179/3 Şerh-i Manzûme-i Mu‘ammiyât
(Behiştî Hasan Efendi ) 89b-103b
4. 179/4 Mesâil-i Tıbbiye (Zeynelabidin
b. Halîl et-Tabîb) 104a-112b
5. 179/5
Mecmû‘a-i
Mu‘ammiyât
(Muammâyî Ahmed Efendi) 113a-196a

10

Yedi beyitlik bu gazelin (14. gazel) her bir
beytinden bir isim çıkmaktadır. Bu isimler: İlyâs,
Murâd, Selâm (2 kere), Hâver, Hüsâm ve ‘Âlî’dir
(Gülen, 2007: 207-208).
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52b, 98b), Hâşimî Efendi’nin –şerhleri de
dâhil olmak üzere- 40 kadar muammâsını13
(72b-76b) ve ‘Avnî Çelebi’nin 15 kadar
muammasını 14 (53a-53b) derlemesine
almıştır. Edîbî Çelebi (50a), ‘Aşkî Efendi
(50a), Edâyî Çelebi (23b, 71a, 72a), Ahmed
Çelebi (25b-26a, 70a, 71b, 113a), Hısâlî
Çelebi (53b, 54a), Zihnî-i Bagdâdî (53b),
Re’yî Çelebi (53b), Fürûgî (10a), Misâlî
(54a), Rumûzî (54a), Agazâde (54a), Bâkî
Efendi (70a), Vardârî (138a), Tursun-zâde
‘Abdullâh Efendi 15 (78b-79b), Kınalı-zâde
‘Alî Efendi16 (10a) ve Su‘ûdî-zâde (70b) de
Ni‘metî’nin
muammâ
mecmuasında
muammâlarını derlediği şâirler arasındadır.
Mecmû‘a-i
Mu‘ammeyât’ta
muammâları derlenen Türk şâirleri
arasında
Edirneli
Emrî
(ö.
H.983/M.1575)’ye ayrı bir başlık açmak

muamma içeriğine sahip sayfaların izi
sürüldüğünde; Ni‘metî’ye ait, sayfaları
dağınık vaziyette en azından 80-85
varaklık, derleyicisinin kaleminden çıkmış
bir muamma mecmuasının bu risâlede yer
aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu
80-85 yaprağın bir kısmını, risâlenin 3, 4
ve 5. bölümlerine karışmış olduğunu da
eklemek gerekir. Yani Ahmet Gülen’in
Ni‘metî’ye ait olarak tespit ettiği 26
muamma, Ni‘metî’nin kaleminden çıkan
Mecmû‘a-i Mu‘ammeyât adlı nispeten
hacimli bir muammâ mecmuasında yer
almaktadır. Bu mecmua; varakları birbirine
karışmış vaziyette, Arab-zâde Mehmed
Efendi’ye ait başka bir muamma
mecmuasıyla -ve risâlenin diğer üç bölümü
ile- iç içe olacak şekilde Giresun
Yazmaları 179’da bulunmaktadır.
Ni‘metî, Giresun Yazmaları 179/1
bölümünün 8a sayfasında yer alan istinsah
kaydına göre, Mecmû‘a-i Mu‘ammeyât’ı
H. 1046 yılı Muharrem ayının ilk
günlerinde
(5-15
Haziran
1636)
tamamlamıştır. Bu mecmuada Ni‘metî,
kendine ait 64 muammaya 11 yer
vermektedir. Kendi muammâları dışında;
hemşehrisi/Bursalı
olan
Baldır-zâde
Selîsî’nin 60 kadar muammâsını 12 (50b-

sâde
bi-Baldır-zâde
Efendi
el-Bursevî
sellemehu’llâhi te‘âlâ vü ebkâh”
13
Bu muammaların verildiği bölümün başlığı
şöyledir: “ Mu‘ammeyât u şerh-i mu‘ammeyât li’lmevlâ el-merhûm el-magfûr Hâşimî Efendi elBursevî ‘aleyhi’r-rahmeti ve’r-rıdvân” Hâşimî
Efendi’ye ait muammaların altında, Ni‘metî
Efendi’ye ait, H. 1045 tarihini taşıyan ferağ kaydı
yer almaktadır.
14
Bu muammaların verildiği bölümün başlığı
şöyledir: “Mu‘ammeyât-ı ‘Avnî Çelebi el-Bursevî”
15
Tursun-zâde’ye ait muammaların verildiği
bölümün başlığı şöyledir: “Mu‘ammeyât li’l-mevlâ
el-merhûm ‘Abdullâh Efendi el-ma‘rûf bi-Tursunzâde”. Bu bölümde, alfabetik sıra ile şâirin 30’a
yakın muamması verilmektedir.
16
Kınalı-zâde Alî Efendi’ye ait muammaların
verildiği bölümün başlığı şöyledir: “Mu‘ammeyât-ı
Kınalı-zâde ‘Alî Efendi”. Bu bölümde şâirin 9
muamması yer almaktadır.

11

Bu 64 muammanın 53’ü Giresun Yazmaları
179’da 55b-57baralığında, 9’u 5b’de ve 2’si de
160ah’de yer almaktadır.
12
Bu muammaların verildiği bölümün başlığı
şöyledir: “Mu‘ammeyât li’l-mevlâ el-‘âlim Mevlânâ
Mehemmed Efendi el-ma‘rûf beyne’l-fudalâi’s-
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gerekir. Çünkü Emrî, altı yüzü aşkın
muammâsıyla bu türün Klâsik Türk
edebiyatındaki en velûd şâirleri arasında
yer
almaktadır.
Ni‘metî’nin
de
mecmuasında Emrî’ye, onun üretkenliği
nispetinde bir yer ayırdığını söylemek
mümkündür.
Mecmuanın
138b-160a
aralığında
Emrî’nin
440
civarında
muammâsı alfabetik sıra ile verilmiştir. 17
Ayrıca mecmuanın farklı yapraklarında
(70a, 71a, 71b, 72a, 113a) da Emrî’ye ait 13
muammâ bulunmaktadır.
Ni‘metî’nin,
muamma
mecmuasında derlediği çalışmaları şöyle
sıralamak mümkündür:
1. Rumûzî Efendi’nin, “Hazret-i
Sultân Selîm Hân” ismi
hakkında kaleme aldığı gazel
şeklinde
yedi
beyitlik
a
muammâsı (MM, 160 )
2. Baldır-zâde Selîsî Efendi’nin,
muammâlardaki
teşbîh
unsurlarını tanıtan çalışması
(MM, 97b-98a)18
3. Şihâb’ın
Farsça
muammâ
b
a 19
risâlesi (MM, 59 -64 )

4. Çoğu Câmî’ye ait olmak üzere
30 civarında Farsça muammâ
(MM, 45b-46a)20
5. Mevlânâ Câmî’nin muammâ
risâlesi (MM, 46b-48b)21
6. Bursalı
Lâmi‘î
Çelebi’nin
Mir’âtü’l-Esmâ adlı tercümesi
(MM, 13b-15a)
7. Mîr Hüseyin Nişâbûrî’nin gazel
şeklinde kaleme aldığı dokuz
beyitlik muammâsı (MM, 44b)22

17

Bu bölümün başlığı şöyledir: “Dîvân-ı
mu‘ammeyât li’l-mevlâ el-merhûm Emrî Efendi
‘aleyhi’rrahmeten”
18
Bu çalışmanın başlığı şöyledir: “Der teşbîhât-ı
mu‘ammeyât li-Mevlânâ Baldır-zâde Efendi
Sellemehu’llâhi te‘âlâ”. Bu çalışmanın altında
Ni‘metî Efendi’ye ait, H. 1045 tarihini taşıyan ferağ
kaydı yer almaktadır.
19
Başlık şöyledir: “Mu‘ammeyât-ı Şihâb”. Bu
risâlenin altında Ni‘metî Efendi’ye ait, H. 1045
tarihini taşıyan ferağ kaydı yer almaktadır.

20

Başlık şöyledir: “Mu‘ammeyât-ı Fârisî”
Başlık şöyledir: “Risâle-i mu‘ammâ li’l-mevlâ elmerhûm
Mevlânâ
Câmî
‘aleyhi’rrahmeten
ve’rrıdvân” Bu risâlenin sonunda, eserin telif tarihi
olarak H. 947 tarihi verilmiştir.
22
Başlık şöyledir: “Gazel-i muammâ li-merhûm
Mîr Hüseyn Nîşâbûrî ‘aleyhi’rrahme”
21
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8. Molla Hıred’in Farsça muammâları (MM, 22a-22b)23
9. Mîr Hüseyin Nişâbûrî’nin muammâları ve Lâmi‘î Efendi’nin bu muammâlar
üzerine kaleme aldığı şerhi (MM, 26b-32a)24
10. Nasrullâh Şîrâzî’nin, Esmâ-yı Hüsnâ üzerine Farsça muammâları (MM, 32b-38a)25
11. Hz. Muhammed’in isimleri/vasıfları üzerine Farsça muammâlar (MM, 38b-44a)
12. ‘Abdullâh Efendi’nin “Baba” ismi hakkında kaleme aldığı gazel şeklinde altı
beyitlik lugazı (MM, 160a)26

Mu˘ammeyāt li’l-˘abdi’l-faķír e’s-Seyyid Ni˘metí e’ş-şehír bi-Naķíbzāde el-müderris ģālen be-Medreseti Ŝarrāfiyye el-vāķı˘ati be-Burūseti
el-maģrūse27

1

55b 28

Be-nām-ı Ġaní
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün
Kenār-ı bāġda gördüm hezār-ı zārı cānā ben
Nihāl-i ķamışa ķonmış ider bir gül içün şíven29

2

Hümām

23

Başlık şöyledir: “Mu‘ammeyât-ı Molla Hıred mu‘ammâ-şikâf râst”
Başlık şöyledir: “Mu‘ammeyât-ı merhûm Mîr Hüseyn Nîşâbûrî ma'-şerh-i merhûm Lâmi‘î Efendi el-Bursevî
rahmehuma’llâhi te‘âlâ”
25
Balşık şöyledir: “Mu‘ammeyât-ı merhûm Nasrullâh Şîrâzî ‘alehi’rrahme”
26
Başlık şöyledir: “Lugaz be-nâm-ı Baba li’l-mevlâ el-merhûm ‘Abdullâh Efendi el-mûmâ‘ileyh”
27Seyyid Nakîb-zâde Ni˘metî, Mecmû˘a-i Mu˘ammeyât, Süleymaniye Kütüphanesi, Giresun Yazmalar
Bölümü 179/1, 55b.
28 Mecmû˘a-i Mu˘ammeyât’taki varak numaraları verilirken, yazmanın/risâlenin CD kopyasındaki
numaralandırma esas alınmıştır.
29 Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “bāġda”, “hezār” ve “ķamışa” kelimelerinin
altlarına kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
24
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fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün
Olıcaķ ˘āşıķ-ı şeydā ruĥ-ı dil-dāra ķamer
˘Arż-ı dil eyledi üç kez dehen-i yāra ķamer30

3

Ŝādıķí
mef˘ūlü mefā˘ìlün mef˘ūlü mefā˘ìlün
Düşdüm šama˘-ı ĥāma görince o sím sāķı
Ķatl itmege ˘uşşāķı çeşmüñ ŝanemā bāķí31

4

Ġaybí
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün
Hezāruñ bāġ u rāġ içre çü yoķdur gördi pāyānı
Aña bí-ģad ri˘āyet ķıldı seyr it verd-i ĥandānı32

5

Hāşim
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “üç kez”, “dehen” ve “ķamer” kelimelerinin
altlarına kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
31 Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “çeşmüñ” ve “bāķí” kelimelerinin altlarına
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
32 Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “hezāruñ” ve “bí-ģad” kelimelerinin altlarına
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
30
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Bulmadum kūyuñ gibi ˘ālemde bir cāy-ı lašíf
Geşt idüp ešrāfı gördi nıŝfını ķalb-i ża˘íf33

6

Be-nām-ı Nev˘í vü Bayrām
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Olıcaķ zencír-i zülf-i yāre nā-geh beste-dil
Çeşminüñ her kūşesini gördi bí-ģad ĥaste-dil34

7

Be-nām-ı Cin Çavuş
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün
Derem-dārān cihānda šutdı zülf ü ķadd-i dil-dārı
Miśāl-i āftāb anuñ o dem oldı meded-kārı35

8

Be-nām-ı Celíl
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Şāne almış destine zülfini ķılmış tārumār
Göricek zülfin gice maķŝūdum oldı āşikār 36

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “ešrāfı” kelimesinin altına kırmızı
mürekkeple işaretleme yapılmıştır.
34 Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “çeşminüñ”, “bí-ģakk” ve “ĥaste-dil”
kelimelerinin altlarına kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
35 Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “derem-dārān”, “cihān”, “zülf”, “ķadd”,
“miśāl” ve “āf-tāb” kelimelerinin altlarına kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
33
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55bh37

9

Be-nām-ı Edhem
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün
Mübtelā olalı ˘ışķuñla senüñ şām u seģer
Derd-i dil oldı muķābil ġamuña ey gül-i ter38

10

Be-nām-ı Seyyid Me˘ālí
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün
Seni el üzre ey mihr-i cihān-tābum šutarken ben
Dehān u çeşm ü ķaddüñ baña oldı her biri reh-zen39

11

Ben-nām-ı Sinān
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
˘Arż-ı dídār eyleyince āftāba ķarşu yār
Buldı cānānuñ yanında mihr-i enver iştihār40

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “zülfin” ve “gice” kelimelerinin altlarına
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
37
Varak numaraları verilirken kullanılan “h” harfi, tanıtılan şiirin derkenarda yazılı olduğuna işaret
etmektedir.
38
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “derd”, “dil” ve “ġamuña” kelimelerinin
altlarına kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
39
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “el”, “mihr”, “dehān”, “çeşm”, “ķaddüñ” ve
“baña” kelimelerinin altlarına kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
36
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12

Be-nām-ı Aģmed
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün
Ele mirˇāt alıcaķ seyr idüñ ol sím-teni
Ŝūret-i āyinede oldı nümāyān deheni

13

Be-nām-ı Aģmed
müstef˘ilün müstef˘ilün müstef˘ilün müstef˘ilün
Bu Ni˘metí-i ĥasteye itseñ šabíbüm bir nažar
Naķş-ı ĥam-ı zülfüñ olur derd-i dilinde cilve-ger41

14

Be-nām-ı Ģāmid ü Aģmed
mef˘ūlü mefā˘ílü mefā˘ílü fe˘ūlün
Meddāģ olıcaķ dil ruĥ-ı rengínüñe cānā
Oldı gül-i ter gibi sözi ĥūb u mušarrā42

40

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “cānānuñ” ve “mihr” kelimelerinin altlarına
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
41
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “ĥam” ve “derd” kelimelerinin altlarına
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
42
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “meddāģ” kelimesinin altına kırmızı
mürekkeple işaretleme yapılmıştır.
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15

Be-nām-ı Bāķí
fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün
Nice kez firķatüñde ey gül-i ter
Gördi bí-ģad göñül ġamuñla keder

56a

16

Be-nām-ı Ģüseyn
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Ey göñül seyr it ser-i zülfin müşg-efşānı gör
Āfitāb-ı rūyı üzre ser-nigūn olmış yatur

17

Be-nām-ı Ģüseyn
mef˘ūlü mefā˘ìlün mef˘ūlü mefā˘ìlün
Baĥtum gibi tār olur dünyā dil-i şeydāya
Ĥurşíd-i ruĥı üzre zülfini ŝala sāye

18

Be-nām-ı Ģācı
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün
Cihānda ehl-i faķruñ rūyını resm it siyāķatle
Aña peyveste olsun zülf-i bí-ġāye nezāketle
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19

Be-nām-ı Ģüsām
mefā˘ìlün mefā˘ìlün fe˘ūlün
Ķılup maġribde zülfinüñ ĥayālin
Ferāmūş eyledüm ķaddiyle ĥālin

20

Be-nām-ı Ĥalíl
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün
Dāne-i ĥardal ķadar gelmezdi çeşmine cihān
Bāde-i bí-ģürmeti görse ķaçan ol pehlevān43

21

Be-nām-ı Rüstem
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün
Yār olur ŝanma saña ey göñül ol ġonce-femi
Kendüsi gibi iki yüzlüdür anuñ sitemi44

22

Be-nām-ı Receb
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün

43

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “bāde” ve “pehlevān” kelimelerinin altlarına
işaretlemeler yapılmıştır.

44

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “ﺴﺘﻢki iki yüzlü ola murād ﺮﺍdur Rüstem olur.”
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Ser-be-ser oldı cihān díde-i ġam-dídeme tār
Síne-i dilde ķarār eyleyicek zülf-i nigār45

23

(Ķıš˘a) Be-nām-ı Receb
mef˘ūlü mefā˘ílü mefā˘ílü fe˘ūlün
Ŝahbā-yı lebüñ nūş idicek Ni˘metí-i zār
Oldı reh-i ˘ışķuñda senüñ vālih ü medhūş
Šolardı dür-i ma˘nā ile sāģil-i ˘ālem
Mānend-i baģır olsa göñül şevķ-ile pür-cūş

24

Be-nām-ı Receb ü ˘Ísí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Ŝadr-ı dilde rūy-ı cānānum olınca cilve-ger
Çeşm-i bí-ģad gördi ol māhı vü oldı ĥıyre-ver46

25

Be-nām-ı Raģmí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Síne-i dil kiﺮﺐdür zülf kiﺟﻴﻢdüranda ķarār eyleseReceb
olur.”

45

46

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Çeşmden murādﻋﻳﻦdur bí-ģad ola ﻋﻰolur māhdan murād

ﺳﻰdür cümlesi ﻋﻳﺴﻰolur.”
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Ģasret-i la˘lüñ ġamıyla bādenüñ ey ġonce-fem
Göñli elden gidicek mey görüp itdi def˘-i ġam47

56ah

26

Be-nām-ı Nef˘í
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün
Šālib olduġum içün Ni˘metíyā ma˘rifete
Hedef-i nāvek-i ša˘n itdi beni her bed-ĥū
Ģāsidüñ baġrını ķan eyleyicek reşk ü ģased
Dikdi fenn-i dilüme díde-i bí-ģaddi ˘adū48

56b

27

Be-nām-ı Selísí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Gün gibi bulsam şeref evc-i selāsetde dilā
Her šarafdan āftāb u meh muķārindür baña49

28

Be-nām-ı Şehíd
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Ŝāye-veş pāmālüñ olsam n’ola iy mihr-i münír
Ġam yimezdüm źerrece ger olsañ iy şeh dest-gír50

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “bādenüñ” ve “göñli” kelimelerinin altlarına
işaretlemeler yapılmıştır.

47

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Fenn ki dil olaﻨﻒolur díde-i bí-ģad  ﻋﻰdür.”
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “āf-tāb”, “meh” ve “baña” kelimelerinin
altlarına işaretlemeler yapılmıştır.

48

49
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29

Be-nām-ı Şehíd
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Tāc u taĥtı terk idüp bir gün olursın ĥāke pest
Şimdi iy şeh šutalum kim saña ˘ālem vire dest51

30

Be-nām-ı ˘Alí
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün
Āteş-i ˘ışķuñ ile gülşen-i hicrüñde seģer
Bülbülüñ yandı kül/gül oldı bedeni iy gül-i ter52

31

Be-nām-ı ˘Alí
müstef˘ilün müstef˘ilün müstef˘ilün müstef˘ilün
Dārü’ş-şifā-yı kūyuña varduķca buldum ˘āfiyet
Ben ĥastenüñ ayaġını kesdüñ šabíbüm ˘āķıbet53

32

Be-nām-ı ˘Alí
mef˘ūlü mefā˘ílün fa˘ūlün
Yārumla beni görince ol ān

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “ ﺷﻪki dest-gír ola ya˘ni ﻴﺪi tuta ﺸﻬﻴﺪolur.”
Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “ Bu daĥı mezbūr gibidür.”
52
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “bülbülüñ” kelimesinin altınaişaretleme
yapılmıştır.
50

51

53

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Ĥasteden murādﻋﻠﻳﻞdür ayaġı kesileﻋﻠﻰolur.”

233

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:103 K:125

Göz dikdi baña ˘adū-yı nādān54

33

Be-nām-ı ˘Alí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Göricek zülfi gibi başdan períşān olduġum
Yār dimiş Ni˘metí ˘āşıķ gibi şimdi baña

34

Be-nām-ı ˘Ālí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Göricek ŝahbā-yı la˘l-i nāb-ı yārı bí-mirā
Şöyle žann itdüm ki degdi ˘ālemüñ nıŝfı baña55

35

Be-nām-ı ˘Amr
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘˘ilün
Baş virince yoluña gökde ķamer iy meh-rū
Şöyle beñzer ki ģasedden aña göz dikdi ˘adū56

56bh

36

Be-nām-ı ˘Ośmān
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Göz kiﻋﻴﻦdur baña ki ˘Arabídeﻠﻰdürﻋﻠﻰolur.”

54
55

56

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “˘Ālemüñ nıŝfı kiﻋﺎdurﻠﻰlafžına degeﻋﺎﻠﻰolur.”
Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Ser-i ķamerﻗﺎﻒdur gidinceﻤﺮķalur ˘adū ki göz

dikeﻋﻤﺮolur.”
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˘Arż-ı ruĥsār eyleyince dün ser-i kūyında yār
Cennet üzre āftābı gördi her kes āşikār

37

Be-nām-ı Hāşim
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘˘ilün
Ŝu gibi aķdı göñül pāyına ol serv-ķaddüñ
Āh-ı dil yanına vardı āfitāb-ı bí-ģaddüñ57

57a

38

Be-nām-ı ˘Amr
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Ayuñ on dördi gibi ˘arż-ı cemāl idince yār
Gitdi kendinden ķamer ĥacletden oldı şerm-sār

39

Be-nām-ı Fehmí
mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ílü fā˘ilün
Gördüm ķapuñda ˘aks-i mehi ey şeh-i cihān
K’olmış cemālüñ ayına üftāde bí-gümān58

40

Be-nām-ı Ferruĥí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “Āh-ı dil” ve “āf-tāb” kelimelerinin altlarına
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır. Ayrıca ikinci dizenin vezninde problem vardır.

57

58

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Ķapu kiﺪﺭdür ma˘nā-yı ˘Arabísiﻓﻰdür ˘aks-i meh ki

ﻫﻢdürcümlesiﻔﻬﻤﻰolur.”
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Ol ķamer-veşde eśer yoķ gördi femden cān gibi
Pāyına šaķıldı ˘āşıķ zülf-i bí-pāyān gibi59

41

Be-nām-ı Nāmí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Ķadģ idüp meclisde yine vā˘iž-i kec-i˘tiķād
Bādeyi meksūr idince oldı iy dil nā-murād60

42

Ķıš˘a Be-nām-ı Nāmí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
İrdi dil dārü’ş-şifā-yı vaŝluña şimdengerü
Šutamaz zencírler bir dem dil-i dívāneyi
Ni˘metí olsa períşān šañ mı zírā kim senüñ
Šutdı cānā zülf-i bí-pāyānuñ üzre şāneyi61

43

Be-nām-ı Bekr
mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ílü fā˘ilün
Tírine sínemi siper idince ol nigār

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “Ķamer”, “fem” ve “zülf” kelimelerinin
üstlerine kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır Bu muammanın kenarında da şöyle yazılıdır:
59

“Ķamer-veş kiﻔﻤﺮdür femden murādﻤﻴﻢdür olmayaﻓﺮolur. Zülf kiﺠﻴﻢdür bí-pāyān olaﺠﻰolur
cümlesiﻔﺮﺨﻰolur.”
Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Bāde-i meksūrﻤﻰdür nā-murād-ileﻨﺎﻤﻰolur.”

60

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Lafž-ıﻨﺎzülf-i bí-pāyān üzre cā šutaﻨﺎﺠﻰolur.”

61
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Peykān-ı nāvekin baña gönderdi bergüźār62

44

Be-nām-ı Meģemmed
mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ílü fā˘ilün
Artursa šañ mı ˘āşıķ eger āh u zārını
Gördüm dilinde naķş-ı ĥam-ı ebruvānını63

45

Be-nām-ı Šāhir
mef˘ūlü fā˘ilātün mef˘ūlü fā˘ilātün
Nām-ı nigārı iy dil bilmek dilerseñ āĥir
Bir noķša ķonsa aña fi’l-ģāl olurdı žāhir

46

Be-nām-ı Ĥurrem ü Bayrām
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Ġonca-i la˘lüñ ruĥ-ı ķalbe ger olsa muttaŝıl
Şād u ĥandān olur idi anuñ-ile ĥaste dil64

57b

47

Li-muģarririhi be-nām-ı Hādí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
˘Arż-ı ģüsn itseñ nigārā bā˘iś-i şādí olur

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Peykān-ı nāvekﻜﺎﻒdurﺒﺮlafžına geleﺒﻛﺮolur.”
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “Gördüm” ve “ĥam” kelimelerinin üstlerine
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.

62
63

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Ruĥ-ı ķalb kiﺨﺮdurﻤﻴﻢe muttaŝıl olaﺨﺮﻢolur.”

64
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Şöhret-i ģüsnüñe ammā āh-ı dil bādí olur65

48

Be-nām-ı Ķāni˘í
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Ģasret-i la˘lüñ ile ķan aġlamaķdan dembedem
Díde-i bí-ģaddi šutdı ĥūn-ı ġam iy ġonca-fem66

49

Be-nām-ı Ģāşimí
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün
Ĥayāl-i la˘l-i cān-baĥş u ģayāt-efzāñ-ile cānā
Seģerden şāh-ı dil mey görüp itdi def˘-i ġam tenhā67

50

Be-nām-ı Ķadrí
mefā˘ìlün mefā˘ìlün fe˘ūlün
Ġamuñla itmez idüm āh u zārí
Göreydüm ķaddiñi bir kerre bārí68

Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Bādí ( ﺒﺎ ) ﺒﺎﺪﻯile bile dimekdür.” Bu muammanın
çözümünü göstermek üzere, beyitteki “āh-ı dil” ve “bādí” kelimelerinin üstlerine kırmızı mürekkeple
işaretlemeler yapılmıştır.
66
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “Díde-i bí-ģaddi” ve “ĥūn” kelimelerinin
üstlerine kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
67
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “şāh-ı dil” ve “mey” kelimelerinin üstlerine
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
68
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “ķaddiñi” ve “bārí” kelimelerinin üstlerine
65

kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır. Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “Ķad (

ﺑﺎﺮﻯolaﻗﺪﺮﻯolur.”
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51

Be-nām-ı Çelebi
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Seg raķíbüñ postını yüzmekde diķķat eyledüm
Cild-i bí-pāyānına bí-ģad ri˘āyet eyledüm69

52

Kerím
müfte˘ilün fā˘ilün müfte˘ilün fā˘ilün
Yolda görince beni itdi ġażab nā-gehān
Šutdı giríbānumuñ çākin o ġonca-dehān70

53

Kerím
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Pādişāh-ı ˘ālemüñ derd ü belāsı çoķ gibi
Mír-i devrānuñ göñül başında tācı yoķ gibi71
***

5b72

54

Be-nām-ı Maģmūd li-muģarririhi el-faķír

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “cild” ve “bí-ģad” kelimelerinin üstlerine
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
70 Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “giríbānumuñ” ve “dehān” kelimelerinin
altlarına kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
69

71

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “yoķ gibi” ifadesinin altına kırmızı

mürekkeple işaretleme yapılmıştır. Bu muammanın kenarında şöyle yazılıdır: “ ﻤﻴﺮdevr itseﺮﻴﻡolur.”
72 Ni‘metî, muammalarını bir başlık altında topluca verdiği 55 b-57b aralığı dışında, 5 b’de de 9 adet
muammasını mecmuasına dâhil etmiştir.
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fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
˘Aks-i ģadd-i dil olaydı ni˘met-i vaŝla ķarín
Ney gibi baġrum delüp itmez idüm āh u enín

55

Velehu be-nām-ı Şāh
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Ŝaķınur çeşm-i ˘adū-yı bed-nažardan dāˇimā
Ĥāk-i rāhuñ üzre zírā dil ider başın fedā73

56

Be-ism-i Bedr velehu
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Şol ki cānın bir kemān-ebrūya ķurbān eylemez
Tír-i dil-berde ne ģālet vardur iź˘ān eylemez

57

Be-nām-ı Yümní
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün
Bahār eyyāmı gül-geşt-i çemen rindāna vācibdür
Şarāb-ı nāb devr eylerse destümde münāsibdür74

58

Li-muģarririhiel-faķír be-nām-ı Ni˘metí

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “rāhuñ” ve “dil” kelimelerinin altlarına
işaretlemeler yapılmıştır.
73

74

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “destümde”kelimesinin altına “  ﺍﻞ-

şeklinde işaretleme yapılmıştır. Ayrıca “münāsibdür” kelimesi

240
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fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün
Dest-būsa el uzatdum nā-gāh
El ucıyla elümi šutdı o māh
59

Be-nām-ı Şāh li-muģarririhi
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Ķaşlaruñ miģrābını görseydi cānā muttaŝıl
Secde-i şükr eyler idi ĥāk-i rāhuñ üzre dil

60

Be-nām-ı Ģüsām li-muģarririhi
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Cevrdür ˘uşşāķa iy meh-veş hemíşe ˘ādetüñ
Çeşm-i gevher-pāşı cāy itdi nihāl-i ķāmetüñ75

61

Li-muģarririhi be-nām-ı Źekí
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün
Leb-i la˘le ki ĥāl-i ˘anberín virdiyse bir ģālet
Dil-i mecrūģumuñ bir dāġın alsın iy sehí-ķāmet

62

Li-muģarririhi be-nām-ı Sebzí
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün
Yār ġayra yüz virür ˘ömrüm geçer ālām-ile

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “çeşm” ve “ķāmetüñ” kelimelerinin altlarına
kırmızı mürekkeple işaretlemeler yapılmıştır.
75
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Eşk-i çeşm-i ˘āşıķı rízān ider düşnām-ile76

160ah77 63

Velehu be-nām-ı Sührāb
mefā˘ìlün mefā˘ìlün fe˘ūlün
Kenār-ı cūyda ol māh-ı ġarrā
Yitürmiş gevherin eyler temāşā78

64

Velehu be-nām-ı Ŝāliģ
mefā˘ìlün mefā˘ìlün fe˘ūlün
Ĥalāŝ oldı göñül bend-i belādan
Niśār itdi dür-i eşkin ŝafādan79

76

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “çeşm”, “˘āşıķı” ve “düşnām-ile”
kelimelerinin altlarına işaretlemeler yapılmıştır.
77 Ni‘metî, 160ah’de 2 adet muammasını mecmuasına dâhil etmiştir. Ni‘metî’nin, bu iki muammanın
hemen üzerinde yer alan muammasının başlığı “Be-nām-ı Kerím li-muģarririhi’l-faķír” şeklindedir.
78
Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “cūyda”, “māh” ve “gevherin” kelimelerinin
üstlerine işaretlemeler yapılmıştır. Ayrıca “gevherin” kelimesinin altında “noķša” yazılıdır.
79

Bu muammanın çözümünü göstermek üzere, beyitteki “Ĥalāŝ”, “göñül” ve “dür” kelimelerinin
üstlerine işaretlemeler yapılmıştır. Ayrıca “dür” kelimesinin altında “noķša” yazılıdır.
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almaktadır.
7
ve
10
numaralı
muammâlarda kelime grupları (Cin Çavuş
ve Seyyid Me‘âlî) gizlenmiştir. 6, 14, 24 ve
46 numaralı muammâlarda ise ikişer isim
(Hurrem ü Bayrâm gibi) saklanmıştır.
Gizlenen
isimlerin
çıkarılmasını
sağlayacak kelimeler ağırlıklı olarak
beyitlerin
ikinci
mısrâlarına
yerleştirilmiştir.

Sonuç
Bursalı
Nakîb-zâde
Ni‘metî
Efendi’nin, Giresun Yazmaları 179’da yer
alan
Mecmû‘a-i
Mu‘ammeyât
adlı
mecmuası, muammâ türünün Türk ve İran
edebiyatlarındaki
temsilcilerine
ait
örnekleri ve bu türe ilişkin önde gelen telif
ve tercüme çalışmalarını içermektedir.
Başta Emrî olmak üzere Baldır-zâde Selîsî,
Hâşimî Efendi, ‘Avnî Çelebi, Edîbî Çelebi,
Edâyî Çelebi, Tursun-zâde ‘Abdullâh
Efendi ve Kınalı-zâde ‘Alî Çelebi bu
mecmuada muammâları derlenen Türk
şâirleri arasında yer alırlar.

Ni‘metî, mecmuasında derlediği 64
muammânın çoğunda aruzun remel ve
hezec bahirlerinden yararlanmıştır. Bu
muammâlarda en fazla kullanılan aruz
kalıpları fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün
(28 muammâda), fe‘ilâtün fe‘ilâtün
fe‘ilâtün fe‘ilâtün (9 muammâda) ve
mefâ‘ilün mefâ‘ilün mefâ‘ilün mefâ‘ilün (9
muammâda) dür.

Ni‘metî, H. 1046 (M. 1636) yılında
tamamladığı
muammâ
mecmuasında
kendisine ait 64 muammâyı tanıtmaktadır.
Ayrıca Dîvân’ında yer alan ve her
beytinden bir ismin çıktığı yedi beyitlik
muammâ gazelini de bu derlemesine
almıştır. Bu 64 muammânın büyük
çoğunluğu
mesnevî
tipinde
kafiyelendirilmiş
murassâ
beyitler
halindedir. Üç muammâ (23, 26 ve 42
numaralı muammâlar) kıt‘a ve bir
muammâ (33 numaralı muammâ) da
kafiyesiz müfred şeklinde düzenlenmiştir.

Ni‘metî,
mecmuasına
aldığı
muammâlarından 33’ünde, muammânın
çözümlenmesinde
yararlanılacak
kelimeleri
kırmızı
mürekkeple
işaretlemiştir. Bu kelimeler bazen iki bazen
üç
tanedir.
İşaretlenen
kelimelerin
genellikle beyitlerin ikinci dizelerinde
olduğu görülmektedir. Ni‘metî, 19
muammâsının kenarlarına yazdığı kısa
açıklamalarla bu muammâlara gizlediği
isimleri çıkarma yollarını göstermiştir.

Ni‘metî’nin, 64 muammâsında
gizlediği kelimelerin büyük çoğunluğu
insan ismidir. Bu isimler arasında Ganî ve
Kerîm gibi Esmâ-yı Hüsnâ isimleri; Bâkî,
Nef‘î, Selîsî ve Hâşimî gibi şâir isimleri ve
Hâcı, Çelebi ve Şâh gibi unvan isimleri yer

Ni‘metî, muammâlarında gizlediği
isimleri şiirlerin başlığında çoğunlukla
“Be-nâm-ı …” (…’nin adına) ibâresiyle
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vermiştir. Beş altı muammâda ise sadece
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SOSYAL MEDYADA FUTBOL ve NEFRET SÖYLEMİ
FOOTBALL IN SOCIAL MEDIA AND PERCEPTION OF HATRED
Yrd. Doç. Dr. Müge DEMİR*, Doç. Dr. Ahmet TALİMCİLER**
*Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Bölümü, mugedemir@beykent.edu.tr
**Ege Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü,
ahmet.talimciler@ege.edu.tr
Özet: Futbol, modern anlamda ilk kez İngiltere’de ortaya
çıkmasına rağmen bugün dünyanın hemen her ülkesinde milli bir
spor dalı olarak diğer spor dallarının önüne geçmiştir. Futbolun
yaklaşık yüz elli yıl içerisinde tüm dünyada kat ettiği bu aşamayı
başka hiçbir toplumsal etkinlik (sinema, tiyatro, müzik vb.)
başaramamıştır. Futbol, girdiği ülkelerin toplumsal yapısı
içerisinde kendisine yer açmış ve kısa bir süre içerisinde o kültürel
yapının önemli bir göstereni haline gelmiştir. Bugün futbol, içinden
bakılarak
farklı
toplumlar
ve
toplumsal
yapıların
gözlemlenebileceği önemli bir prizma haline gelmiş; bir spor
müsabakasından çok şiddet olayları ve güvenlik önlemleri ile
birlikte hatırlanan ve hatta bu sorunların oyunun da önüne geçmeye
başladığı bir spor dalına dönüşmüştür. Futbolun şiddetle anılır
olmasının yanında taraftarlık kavramı da son dönemde neredeyse,
fanatizm ve holiganizm kavramlarıyla özdeşleşmiştir. Yaralama ve
bazen de ölümle sonuçlanan olaylar sonunda sorumlu aramak ve
sorumluluğu diğerine yüklemek şeklindeki tartışmaların medya
üzerinden yaşanması adeta bir alışkanlık halini almıştır. Futbolu
ülkelerin içinden geçtiği toplumsal, siyasal ve ekonomik
dönüşümlerden soyutlayarak ele almak ve anlamlandırmak
araştırmacıları yanlış yönlere sevk edecektir. Türkiye’de futbol
sahalarının, toplumsal hayatın içindeki şiddetin yansıtıldığı
mekânlar olarak kullanıldığını ve bu doğrultuda çıkan olaylar ile bu
olayları çıkaranlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız
gerektiği gerçeği artık görülmek zorundadır. Dolayısıyla, hem
akademik çalışmalara katkı sağlaması hem de TFF, Gençlik ve
Spor Bakanlığı gibi devletin birçok kurumu, spor kulüpleri, taraftar
grupları, sporcular ve medyanın oluşturduğu “spor kamuoyu”
bakımından futbolda şiddete neden olan geleneksel ve sosyal (yeni)
medyadaki söylemler için incelemelerde bulunmanın ülkemiz
açısından önemi gittikçe daha fazla hissedilir hale dönüşmüştür. Bu
düşüncelerden hareketle, çalışmamızda sözü edilen aktörler
aracılığıyla futbol sahalarında ve dışında şiddete neden olduğunu
varsaydığımız futbol medyası ve sosyal medyada kullanılan dil ve
nefret söylemleri üzerine genel bir değerlendirme yapmaya
çalışacağız.

Abstract: Although football emerged in England for the first time
in the modern sense, today it had surpassed other sport branches as
a national sport in almost every country of the world. No other
social events (cinema, theater, music, etc.) made such a progress
that football have made in about a hundred and fifty years all over
the world. Football opened a place for itself in the social structure
of the countries to which it enters and has become an important
signifier of that cultural structure. Discussing and giving the
meaning of football by isolating it from social, political and
economical transformations the countries going through would
refer researchers to the wrong direction. Today, football has
become an important prism looking through different communities
and social structures can be observed. Today, football turned into
to be a sport branch which is remembered with violence events and
security measures and in which these problems even takes
precedence over the game rather than being a sports competition.
In addition to the fact that football is being referred together with
violence, the concept of being fun is also identified with
fanaticism and hooliganism recently. The fact that discussions in
the form of searching for someone who is responsible after the
events resulting in injury and sometimes death and throwing the
book at another occur over the media has become a habit. The truth
that the football pitches in Turkey are used as the places of
reflecting the violence in the social life and that we must have more
information about the events occurred accordingly and those who
creates these events have to be seen now. Therefore, the
importance of a study which can do studies for the discourses in the
tradational media and new media that causes violence in football
and which can bring an arrangement for the media in terms of
many of the state institutions such as, TFF, The Ministry of Youth
and Sports, sports clubs, supporters' groups, players and the sport
public opinion the media creates has started to be felt more and
more. We will try to evaluate that created in football through the
actors mentioned in the research and the discourses in the
tradational media and social media which causes violence in and
out of the football pitches.

Anahtar Kelimeler: Futbol, nefret söylemi, dil, sosyal medya,
internet

Keywords: Football, perception of hatred, language, socialmedia,
internet
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taşımaktadır.

Giriş

Avrupa’da

Dünyanın en kitlesel spor dalı olan

ilişkisi

bu

konuda

taraftar

şiddeti

aynen

ülkemize

uyarlanmasından kaynaklanan büyük

ve fanatizmi bürünmesi, futbol ve
yaşam

yaşanan

çalışmalarının

futbol, aynı zamanda bünyesinde şiddet
toplumsal

Ancak

sorunlar ve kavramsallaştırma sıkıntıları

üzerine

da bulunmaktadır.

çalışmalar yapılmasını tüm etkisi altında
tutan bir spor dalı olmasına karşın, bu

Futbolda şiddet, değişik toplumsal ve

alanda bilimsel anlamda yapılan çalışma

tarihsel

sayısı son derece sınırlıdır. Bu nedenle

gereken

futbolda yaşanan şiddet konusunda

olgudur. İçinde yaşanılan toplumsal

çözüm

koşullardan,

sürecine

yol

gösterecek

bağlamlarda
karmaşık

incelenmesi

ve

dinamik

ekonomik,

siyasi

bir
ve

verilerden yoksun bulunmanın verdiği

kültürel faktörlerden etkilenmekte buna

sıkıntı aşılamamakta ve çözüm önerileri

karşın yarattığı sonuçlarla toplumsal

etkisiz kalmaktadır. Toplumsal yaşamın

yaşamı

bir minyatür modeli olarak futbol,

futbol, artık sadece futbol olmadığı gibi,

içinden bakılarak yaşanılanlar hakkında

seyirci

bilgi sahibi olabileceğimiz pek çok

kalmamaktadır.

göstergeyi barındıran adeta büyülü bir

grupların

oyundur. Gündelik hayattaki şiddet,

seyircisinin de profili önemli ölçüde

futbol sahalarında kendisine uygun bir

değişmektedir. Futbol maçları ölüm

zemin

kalım

bulabildiği

gibi,

futbol

etkilemektedir.

de

sadece
ortaya

savaşına

Çağımızda

seyirci

olarak

Örgütlü

fanatik

çıkışıyla

futbol

dönüşürken,

karşı

sahalarından gündelik hayata yansıyan

takımın taraftarları da ‘düşman’ olarak

bir şiddet akışı da söz konusudur. Bu

görülmektedir(Talimciler,,

yüzden taraftarların şiddet kullanma

Önen, 2011). Futbol sahalarında ve

nedenlerinin
saptanması

neler
son

toplumsal

olduğunun
derece

hayatın

Balkız,&

içerisinde

futbol

dolayımı ile yaşanan şiddeti analiz

önem
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tüm

yine toplumların olumlu ya da olumsuz

aktörlerine odaklanacak geniş bir bakış

kitle psikolojilerine yön veren futbol

açısını hayata geçirmekten geçecektir.

olgusu

Bu noktada hiç kuşkusuz en önemli

ayrılmaz bir parçası olmuştur. Üstelik

aktörlerin başında medya kuruluşları

futbolun

gelecektir. Çünkü futbolun geniş kitleler

ekonomik yönlerini göz ardı etmek de

ile nasıl ve ne şekilde buluşacağını

mümkün

belirleyen güç medyadır.

ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın

edebilmenin

yolu

futbolun

renkli

daha yakıcı bir sorun haline geldiği bir

kültürel

değildir.

ve

Günümüzde

ve

hararetli

anlatımları

ve

tartışma ortamları ile her geçen gün

gerçektir. Bu sorunun evrensel bazı

daha fazla izleyici ve okuyucu kitlesine

yönleri olmakla birlikte, bize özgü

ulaşan

yanları da bulunmaktadır. Dolayısıyla

futbol

medyası,

izleyici

/

okuyucu kitlenin gözünde daha farklı

bu konuda dünyada olup bitenleri ve
yanı

sosyolojik,

hayatımızın

futbolun bu kadar önem kazanmasında

ülkemizde taraftarlığın, her geçen gün

incelemenin

anlamıyla

yanı sıra siyasal alanda da etkili olan

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi

araştırmaları

tam

bir konuma sahip olmaya başlamış,

sıra

izlenme, okunma ve tıklanma oranları

toplumumuzdaki taraftarlık olgusunu

arttıkça medya futbola daha geniş yer

anlamamıza yardımcı olacak bir veri

ayırarak,

tabanı oluşturma gayreti içinde olmak

bu

iki

olgu

birbirlerini

destekler duruma gelmişlerdir.

daha fazla önem kazanmaktadır. Her
geçen yıl kendine olan ilgiyi artıran,

Futbolla ilgili bilişsel kalıplarımızın

yarattığı global ekonomik pazarla geniş

oluşturulmasında,

halk kitlelerini peşinden koşturan, adeta

futbol programları ve yorumcuları ile

bir endüstriye dönüşen, toplumların ve

yazılı basındaki köşe yazarları, sosyal

ülkelerin

medyadaki söylemler aracı bir rol

sosyo-ekonomik

oynamaktadır.

geleceklerinde etkileyici rol oynayan,
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söylemleriyle taraftarların takımlarıyla

Toplumsal yaşam içerisinde yer alan

ilgili

ve

bireyler, dil aracılığı ile anlaşarak sözlü

yenilerinin oluşmasında rol oynarken,

ve yazılı kültürün oluşmasına katkıda

aynı zamanda söylemleriyle “biz” ve

bulunurlar. Dil, dünyaya bakışımızda ve

“öteki”

zihinlerde

yaşananları yorumlamada kullandığımız

yaratmakta, farklılıkları keskinleştirerek

bir araç olarak aynı zamanda ideolojinin

takımlar

aktarılmasını ve işlemesine de olanak

fikirlerinin

gelişmesinde

imgelerini

de

arası

gerginliği

sağlamaktadır. Bireyler,

arttırmaktadırlar.

içerdiği ideolojiyi paylaşarak, toplumsal

Medya, kullandığı dil ve söylemler
aracılığıyla

ideolojinin

ve

dil ve dilin

yaşam

birtakım

içindeki

varlıklarını

sürdürebilirler.

değer ve statü kalıplarının toplumsal
yaşama aktarılmasında aracı olmaktadır.

Bireylerin,

Medyanın takındığı tavır, kimliklerin

zihinsel

şekillenmesinde

gerçeklik sistemi içinde sağlayan ise

coşkusunun

etkilidir;

kitlelere

futbolun

kitle

aktarılmasında

kitle ile kurması gereken
bağı,

iletişim

yapılandırılmış
araçlarıdır.

bir

Bireyler,

aracı olurken aynı zamanda kullandığı

medyadaki

dil vasıtasıyla üstü örtük bir biçimde

suretiyle içinde yaşadıkları toplumsal

ideolojik

gerçekliği

öğeleri

de

kitlelere

imgelerden
ve

yorumlayabildikleri

aktarmaktadır.

yönlendirmelerinden

Çalışmamızın amacı futbol medyasında

yararlanmak
yaşananları

için

medyanın
de

etkilenmektedirler.

ve sosyal medyada kullanılan dil ve
söylemin, nefretin suça dönüşmesinde

Söylem, dil içinde kodlanan toplumsal

taraftarların davranışlarını körükleyici

kökenli bir ideolojidir. İdeolojiler dil ile

ve teşvik edici yanını irdelemektir.

belirlenir. Dili kullananların seçtiği
sözcükler, sözcük öbekleri, konuşma

1. Dil, Nefret Söylemi ve Futbol
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biçimi, anlatımı, hatta cümle kurma

cinsiyetçilik, transfobi bulunmaktadır

yetileri

(Binark, 2010:23).

söylemin

oluşmasında

çok

önemli bir etkendir. Medya kullandığı

Temelde bir dışlama pratiğine işaret

dil ve söylemler aracılığıyla ideolojinin

eden “ötekilik”, en yalın haliyle bireysel

ve birtakım değer ve statü kalıplarının
toplumsal yaşama aktarılmasında aracı
olmaktadır. Medyanın takındığı tavır,
kimliklerin
(Talimciler,
zamanda

şekillenmesinde
2014).
toplumsal

ise,

“biz

toplumsal
olmayan”dır

2009:24).

Kişinin

kendisini ait hissedip-tanımladığı yere
göre kendisinden farklı olan, “ötekiler”

şekillendiren önemli unsurlardan biri

değişmektedir. Ancak, kimi zaman bu

olarak nefret söyleminin oluşmasında ve
en

düzeyde

olmayan”

kendisini algıladığı, konumlandırdığı ve

aynı

algılarımızı

yaygınlaştırılmasında

“ben

(Yanıkkaya,

etkilidir

Medya,

düzeyde

etkili

araçlardan biridir.

konumlandırmada

kişi,

ırkçılık,

düşmanlığı

yabancı

önyargılar,
gibi

nedenlerle kendisinden farklı olandan

Nefret söylemi, bireylere, ırkları, ten

nefret edebilmektedir. Bu his, öncelikle

renkleri, etnik kökenleri, toplumsal

kullanılmakta olan dile, yani söyleme

cinsiyetleri, milliyetleri, dinleri, cinsel

yansımaktadır (Aygül, 2010:96). Haber,

tercihleri,

diğer

var olan egemen söylemlerin bir ürünü

bireysel ayrımcılık biçimleri temelinde

olarak, egemen ideolojinin “biz”lik

yöneltilen nefreti içeren ve teşvik eden

tanımı üzerinden, söylem ve ideoloji

söylemler

ikilisini de yanına katarak, olumsuz,

yetersizlikleri

olarak

ve

tanımlanabilir

(Akdeniz, 2009). Nefret suçu, nefret

alaycı

söyleminden

aşağılama

beslenmekte,

ardında

ifadeler,

küfür,

kullanarak

hakaret,

ötekileştirdiği

farklı etnik, dini kimliklere, cinsel

grupları kamu güvenliğini tehdit edici

yönelimlere karşı önyargılar, ayrımcılık,

“potansiyel risk ve tehdit saçan öcüler”

ırkçılık,

gibi sunarak, toplumdaki “öteki”ye

yabanı

düşmanlığı,
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söylemleridir

(Özsoy,

karşı önyargıları ve nefret suçlarını

yorumcuların

kışkırtır (İnceoğlu ve Sözeri, 2012:24).

2011:93). Genellikle biz ve diğerleri
diyalektiği üzerine inşa olan taraftarlık

Futbol ve futbolu bize aktarmakla

tahayyülünün

görevli olan futbol medyası kullandığı
dil

ve

söylem

aracılığıyla

“içeri” ve “dışarıyı” tanımlayan bir sınır
inşasını gerektirir. Sembolik olarak

şiddetin alt yapısının hazırlanmasında

üretilen bu sınırların hayati önem

etkin bir rol üstlenmektedir.
medyasının

getirdiği

güçlü grup kimliği kaçınılmaz olarak

nefret

söyleminin kitlelerle buluşmasında ve

Futbol

beraberinde

taşıdığı “taraftar olma durumunun”

haber

ve

ortaya

çıkmasını

ve

yeniden

yorumlarında kullandığı sözcükler ve

üretilmesini sağlayan faktörlerden en

mecaz

önemlilerinden

anlamlı

taraftarın

söz

düşünce

kalıplarının,

yapısında

bir

aktarılmasında

militarist ve savaş metaforları, spor
oluşmasına

zihinsel

hazırlamaktadır.
kadar

varan

bir

Sonunda
davranış

nitelikteki,

nesnellikten

aynı

kitlelere aktarmaktadır. Futbol medyası,

çatışmaya

özellikle

kalıplarının

milli

maçları

ve

derbi

maçlarını aktarırken kullandığı dil ve
söylemlerde

sayfalarındaki taraftarların kulüplerine
duygusunu

olurken

örtük bir biçimde ideolojik öğeleri de

yapı

şekillendiği yerlerden biri de spor
bağlılık

aracı

zamanda kullandığı dil vasıtasıyla üstü

ortamının
alt

dil-söylem

Medya, futbolun coşkusunun kitlelere

Sadece renkli bir anlatım için söylenen
şiddet

de

üzerinden kurulan hayali dünyalardır.

şekillenmeye neden olduğu söylenebilir.

sahalarındaki

biri

kullanmakta

pekiştirecek

sıkça
ve

bu

metaforlar
metaforlar

aracılığıyla üstü kapalı bir biçimde,

uzaklaşmış

evrenselcilik, aşkınsallık, kahramanlık,

haberler ile genellikle taraflı olduklarını

rekabetçilik, bireysel güdülenim ve

açıklamaktan çekinmeyen yazar ve

takım ruhu gibi sporla ilintili ideolojik
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ifade

ve

sokulmasına

değerlerin
aracı

şemaların

dolaşıma

gelişmesinde

ve

yeni

şemaların oluşmasında rol oynarlarken,

olmaktadır

(Talimciler, 2012:257). Şiddet ve terörü

medyanın

çağrıştıran savaş, asker, silah, kırmak,

kurulu dili içinde ‘bizim takım’ ve

düello, kurşun, yaylım ateşi, intikam,

‘rakip takım’ imgesini kurgularlar ve

ateş, ölmek, bomba, kelle götürmek,

farklılıkları keskinleştirmek suretiyle

ipini çekmek, eşkıyalık gibi ifadeler

gerilimin

manşetlerde çok sıkça yer almaktadır.

sağlarlar”(Talimciler,2014;

bulmaya çalışan alt kültür gruplarını

nefret söyleminin futbol çevresinde

taraftan

de

haritalarımızın
gazetelerdeki

zihinsel

bu

üretirken,

grupların

saldırganlıklarını

bir

eyleme
taklit

etmeleri için adeta şablonlar ortaya
koyarlar.

anlam

oluşturulmasında
futbol

da

dönüşmüş

yurtdışından verilebilmektedir.
alanında

malzemeler

besleyen

kolaylıkla vücut bulduğunun sayısız

Futbol

Clarke,1985;

yorumlar, inanacak davranış kalıpları

branş olma özelliğine de sahiptir ve

hem

artmasını

ve yeni medyada yer alan bu yazı ve

olaylarının en yoğun şekilde görüldüğü

yurtiçinden

üzerine

Real,1989; Gökalp,2005). Geleneksel

yaygın spor dalı olan futbol, şiddet

hem

karşıtlıklar

Arık,2004;Clarke&

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en

örneği

ikili

Taraftarı

yüceltildiği,

sayfaları,

olunan

rakibin

kulübün

aşağılandığı

yorumlar,

stada

televizyonlardaki futbol programları,

götürenlerin

fotoğrafları,

sosyal medyadaki yorumlar, internet

kavgayı ima eden haber başlıkları, rakip

yayıncılığında kullanılan ifadeler aracı

takım

bir rol oynamaktadırlar. Bu yayın

sloganların tekrarı vb bu kapsamda

organları yaptıkları yayınlarla taraftarı

sayılabilmektedir.

olunan takımla ilgili zihinlerde var olan

kullanılan
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taraftarlar

arasında

körüklemekte

ve

çok

gerginliği

kalıp

güçlendiren birer araca dönüşmektedir.
gibi,

nefret

bağlamında

düşünüldüğünde,

yoğun

bir

şekilde

hissettirmeye başlamıştır. Etkileşimli

yargıları

Görüldüğü

daha

web

teknolojileri

yeni

medyaya

dönüşümü beraberinde getirmiş, sosyal

söylemi

medyayı ortaya çıkarmıştır.

futbol

etrafındaki taraftarlık kültürünü, grup

En genel tanımıyla sosyal medya;

aidiyetinin

kullanıcıların

içe

kapalı

ve

dışlayıcı

diğer

kullanıcılarla

yanından beslenen ve aynı zamanda onu

çevrimiçi haber, fotoğraf, video, metin,

pekiştiren bir futbol medyası dilinden

içerik

bahsedilebilmektedir.

sitelerine verilen ortak addır. Katılım ve

hayatımıza

sağlayan

web

paylaşım sosyal medyanın dayanak

2. Sosyal Medya ve Nefret Söylemi
İnternetin

paylaşılmasını

noktasını

girmesinin

sosyal

oluşturur.
medya

Aynı

Web

zamanda

2.0

tabanlı
ve

ardından başta sosyal ağlar olmak üzere

hizmetlerin

üretilmesine

yeni iletişim teknolojilerinin tümü, bilgi

yaygınlaşmasına

imkan

çağının en etkili ve öne çıkan olgusu

iletişim ortamlarına verilen genel addır

olarak

(Kırık, 2013:74-75).

karşımıza

çıkmaktadır.

Ses,

görüntü ve verinin aynı anda iletimini
sağlayan

yeni

iletişim

veren

yeni

Sosyal medya olarak adlandırılan ve

teknolojileri

geleneksel medya uygulamalarının tam

iletişim sistemlerinin yapısını her geçen

tersine sıradan bireylerin aktif katılımını

gün değiştirmektedir (Büyükaslan ve

sağlayan yeni iletişim ortamında, her

Kırık, 2013:7).

şey çok daha farklı ve hızlı bir biçimde

Bu değişim ve gelişim süreci Web

gerçekleşmektedir. Sosyal medya; tek

1.0’dan Web 2.0’a geçişle daha da

yönlü, iletişim etkinliklerini ortadan

hızlanmış, etkileşim olgusu kendisini

kaldırmaktadır.
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kullanıcılarının

ürettiği,

anlık

daha sıradan olmasına yol açmaktadır

bilgi

paylaşımına ve yüksek etkileşime dayalı

(Binark, 2010:26).

iletişimin gerçekleştiği sosyal medya

Yeni

aracılığı ile hem mesaj üretilebilmekte
diğer

bireylerin

ulaşabilecekleri

ortamında

gündelik

yaşamda söylemsel pratiklerde üretilen

hem de üretilen bu mesajlar tıpkı bizler
gibi

medya

ve

rahatlıkla

geleneksel

dolaşıma

platformlara

transfobik,

gönderilebilmektedir.

medya

metinlerinde

sokulan

homofobik,

heteroseksist

cinsiyetçi,

yabancı düşmanı, ırkçı, etnik milliyetçi

İnternet ve sosyal medya, özellikle

ve ayrımcı nefret söylemi yeni medya

gençlerin

büyük

ortamının saydığımız özelliklerinden

bölümünün online olarak geçirdikleri

dolayı çok daha kolay bir şekilde

devrim yaratan sosyal bir etkileşimdir.

yaygınlaşmakta

Online

dolaşıma girmektedir. Böylece her türlü

zamanlarının

dünya

bize

yayabileceğimiz

tecrübelerimizi

sayısız

ve

sıradanlaşarak

ayrımcı ve dışlayıcı söylemsel pratikler

seçeneğin

kapılarını açarken, aynı zamanda yeni

kanıksanmakta,

riskler ve tehditler de yaratmaktadır.

toplumdaki farklı kimlikleri ve varoluş

farklılaştıran

edici eylemlere, diğer bir deyişle nefret

dijitallik,

suçlarına

hipermetinsellik,

etkileşimsellik,

içinde

pratiklerini ötekileştirmekte, hatta yok

Yeni medya ortamlarını, geleneksel
medyadan

zaman

dönüşebilmektedir

(Binark,2010:11).

yayılım ve sanallık ve multimedya
biçimselliği gibi özellikleri nedeniyle

Günümüzde nefret söyleminin yayılma

geleneksel

yeni

şekilleri, internet ve sosyal paylaşım

daha

ağlarının gündelik iletişim sistemlerinde

kolay

her gün yaratmakta olduğu değişimlerle

medyadaki
doğal,

medyaya
nefret

daha

göre

söyleminin

yaygın,

daha

yakından

erişilebilir, daha kolay üretilebilir ve
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televizyon gibi geleneksel kitle iletişim

yaşamdaki

araçlarının

medya,

“ayrımcılıktan” beslenmekte, geleneksel

etkileşimli kamusal alanlar yaratarak

medya metinleriyle de güçlenmektedir

nefret söyleminin yaşam bulabileceği ve

(Eser, 2010:111).

aksine;

yeni

yeniden üretime girebileceği en elverişli

“ötekileştirmeden”

ve

Geleneksel medya kuruluşlarının en

ortamı sağlamaktadır.

azından bazılarında etik ilkelerine daha

Her türden söyleme ev sahipliği yapan

dikkat edilirken aynı hassasiyet yeni

mevcut Web uygulamaları, her geçen

medya

gün gelişmekte ve yeni araçlar ile

Geleneksel yayıncılıkta olduğu gibi

desteklenmektedir. Bu sayede mevcut

amacı kar elde etmek olan İnternet

sosyal

bir

yayıncılığı da haberleri “şok’lu, flaş’lı”

görünüme bürünmekte, ayrıca – her

başlıklarla vermektedir. Ötekileştirme

türden düşünceye açık bir yapı arz

ve egemen söylemin kitlelere yayılımı

etmesinden ötürü – çeşitli grupların

haber

mücadelesine sahne olmaktadır (Doğu,

söyleminden

2010:223).

görülebilmektedir.

ağlar

daha

kompleks

başlığından

fotoğraflarına,

yorumlarına

kadar

“Biz”lik

ve

ağlardaki ve

internet yayıncılığındaki okur yorumları

kullanıcıya sağladığı özgürlük ortamı,

aracılığıyla perçinlenmekte, yani diğer

ortamdaki birey ve toplulukların başka

bir deyişle nefret katılımcı yorumları ile

kişilere ve gruplara yani “ötekilere”

eklenerek

karşı, ırkçı düşüncelerini, öfkelerini ve

büyümektedir.

Haberlere

yapılan yorumlarda çoğunlukla haberin

nefretlerini denetimsiz bir şekilde ifade

konusuna ilişkin fikir beyan etmektense

ettikleri bir alana dönüşmektedir. Bu

“biz”i yücelten, “öteki”leri küfür haline

nefretin temeli hiç kuşkusuz yeni medya
atılmamakta,

gösterilmemektedir.

“ötekileştirme” sosyal

İnternet ve toplumsal paylaşım ağlarının

ortamında

alanında

dönüştüren söylemlere rastlanmaktadır

günlük

(Dirini, 2010:63). Yeni medya ortamı,
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pratiklerini

rastlanabilmektedir. Bu ağlardaki içerik,

başlığından yorumuna dek tekrar tekrar

kullanıcılar tarafından oluşturulmaları

servis

söylemin

nedeniyle çok çeşitlidir. Dolayısıyla

etkisini arttırmaktadır. Hızın büyük

nefret söylemi barındıran ve üreten pek

önem kazandığı internet yayıncılığında

çok örnek, video paylaşım ağlarında,

haberlerin denetimsiz servis edilmesi,

çeşitli alanlarda ve çeşitli düzeylerde

nefret

bulunabilmektedir. Kullanıcı türevli bir

egemenlerin

söylemsel

etmekte,

olumsuz

söylemi

ile

ilgili

sorunları

içerik türü olarak ele alındığında video,

beraberinde getirmektedir.

kullanıcının

Sosyal medya ve sosyal ağ kullanıcıları

imkanına sahiptir. Videoların özellikle

belli bir konuda etnik gruplara, cinsel

toplumsal paylaşım ağları aracılığıyla

kimliklere ve yönelimlere karşı nefret
çevrimiçi

“paylaşılan” birer unsur haline gelmesi,

haber

nefret söylemi de dahil olmak üzere

sayfasından, nefret içerikli bir video
paylaşımına

ya

da

Facebook

çeşitli

gibi

ağlarının arayüzleri incelendiğinde ise,

gruplarının duvarlarında paylaşılan ve
paylaşımlarına

içerikli

ulaşmak

bu ağların, kullanıcı (izleyen) yorumları

video

gibi uygulamalar sayesinde kullanıcılar

günümüzde

için dinamik birer tartışma ortamı

oldukça kolaydır.

yarattığı

Video paylaşım ağlarındaki içeriklerde
doğası

gereği

görülebilmektedir

(Çomu,

2010:141).

nefret söylemi barındıran unsurlara,
videonun

dolaşıma

araca dönüştürmektedir. Video paylaşım

paylaşım ağlarında örgütlenmiş nefret
nefret

söylemlerin

girebilmesinde, videoları etkin birer

popüler olarak kullanılan toplumsal

beğenilen

istediği

ulaşma potansiyeli ile birlikte iletme

nefret sitesinden başka nefret sitelerine,

yayan

etmek

unsurları akılda kalıcı ve çok kişiye

açısından yeni medya ortamındaki bir

söylemini

ifade

3.Futboldaki

sıklıkla

Nefret

Söyleminin

Sosyal Medyadaki Örnekleri
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Bilgisayar

teknolojisinin

kullanıma

amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesi

girmesiyle birlikte yeni bir aracılı

olan Facebook’un en çok tercih edilen

iletişim

sosyal ağ olduğu ortaya çıkmıştır.

dönemine

girilen

kitle

iletişiminde internetin yaygınlaşmasıyla

Araştırmadan elde edilen dikkat çekici

sanal iletişim hız kazanmış, evrensel bir

başka sonuçlar ise gençlerin %89’unun

dilin oluşmasına imkan tanınmıştır.

sosyal medyada listelerindeki kişi ve

Sanal iletişime bağlı olarak gelişen
sanal

kültür,

Facebook,

kurumların paylaştıklarını takip ettikleri

Twitter,

ve

Google+ ve MySpace gibi sosyal
paylaşım

ağlarının

paylaştıklarına

üzerinde

yılında

Gençlik

arkadaşlarının

yorum

yapmalarıdır.

Sosyal medyada görsel yükleme, yazı

yükselmektedir (Kırık, 2013:71).
2013

%88’inin

yazma/tweet atma, ürün, marka/şirket

ve

Spor

hakkında yorum yazma gibi gençlerin

Bakanlığı’nca gerçekleştirilen online

kendi oluşturduğu içeriği başkalarıyla

araştırma sonuçları da başta Facebook

paylaşma davranışlarıyla yoğun bir

ve Twitter olmak üzere sosyal paylaşım

şekilde karşılaşılmıştır. Gençlerin yarısı

ağları kullanımının giderek arttığını

sosyal medyada tartışmaya/polemiğe en

göstermektedir

az bir kere girdiğini belirtirken, oranın

(http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/

en yüksek göründüğü 15-17 yaş grubu,

1/3816/genclik-ve-spor-bakanligi-

erkekler, öğrenciler ve bekârlar en az

turkiyenin-en-kapsamli-sosyal-medya-

birkaç kez böyle bir durumu tecrübe

arastirmasini-yapti.aspx).Online olarak

etmiş Twitter kullanıcılarıdır. Sosyal

gerçekleştirilen araştırmada gençlerin

medya mecraları arasında gençlerin en

sosyal medya kullanım şekilleri de

çok

incelenmiş,

Facebook’u ikinci sırada %57 oranla

2004 yılında kurulan ve

kullandığı

sosyal

ağ

olan

iletişim

Youtube ve Instegram gibi görsel

kurmasını, bilgi alışverişi yapmasını

paylaşım siteleri takip etmektedir. 2006

insanların

başka

insanlarla
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yılında hayatımıza dahil olan, 140

medya

karakter kullanarak istediğiniz mesajı

bulunmaktadır. Sosyal

sizi

kullanıcı sayıları her geçen yıl artmakla

takip

gönderebileceğiniz

eden

kişilere

bir

mikroblog

ağlarında

birlikte

Facebook,

hesapları
medya

1,184

aktif

milyarlık

uygulaması Twitter, araştırmaya katılan

güncel aktif kullanıcı sayısı ile sosyal

15-29 yaş grubundaki gençlerin %45’i

ağlar arasında lider konumdadır. Aktif

tarafından kullanılmaktadır. Erkeklerin

kullanıcı istatistiklerine göre en popüler

Twitter’da takip ettikleri arasında ilk iki

ilk 10 sosyal medya platformunun

sırayı spor ve teknoloji oluşturmaktadır.

sıralaması Facebook (1,184 milyar), QQ

Yapılan araştırma ile gençlerin sosyal

(Tencent) (816 milyon), Qzone (632

medyayı çeşitli açılardan politik /

milyon),

toplumsal bir platform olarak gördüğü

Google+ (300 milyon), Wechat (272

gözlemlenmiş,

milyon),

gençlerin

%56’sının

Whatsapp

(400

LinkedIn

(259

milyon),

milyon),

“sosyal medyanın kitleleri harekete

Twitter (232 milyon), Tumblr (230

geçirme gücü olduğu” düşüncesinde

milyon) ve TencentWeibo (220 milyon)

olduğu sonucuna varılmıştır.

şeklindedir.

tarafından

Wearesocial”

Dünya

Araştırma

sonuçlarına

göre

genelinde internet ve sosyal medya

Türkiye’deki istatistiklere bakıldığında

kullanıcı

sayıları

35

oranlarını

ortaya

DigitalStatistics

ve

penetrasyon

koyan
2014

“Global

milyonun

üzerinde

internet

kullanıcısının bulunduğu ve 36 milyon

Raporu”nun

aktif

Facebook

hesabının

(http://www.dijitalajanslar.com/internet-

görülmektedir.

ve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-

kullanılan sosyal medya platformu olan

2014) sonuçlarına göre Dünya üzerinde

Facebook’u

2.5 milyar internet kullanıcısının ve bu

(%72), Google+ (%70) ve LinkedIn

kullanıcıların

(%33) takip etmektedir.

1.8 milyarının

sosyal
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Türkiye’de

varlığı

(%93)

sırayla
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çok

Twitter
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İletişime

yönelik

uygulamaların

olarak

ve

gündeme

yeni

parametrelerin

taşıyabilmektedir.

İnsanlar

Facebook, Twitter gibi sosyal medya

oluşmasını sağlayan başta internet ve

ortamlarında

sosyal ağlar olmak üzere yeni iletişim

kurarak, gruplar oluşturarak, hayran

teknolojilerinin

siteleri kurarak kamusal alanın bir başka

dünyasının

tamamı,

iletişim

dinamiklerini

birbirleriyle

boyutunun

ve

iletişim

yapılanmasını

de değiştirmiştir. Yeni

sağlamaktadırlar. Normal koşullarda bir

iletişim teknolojileri arasında en çok

araya gelmeleri imkansız olan pek çok

kullanılan ve hızla yaygınlık kazanan

insan

sosyal medya ve sosyal ağlar, insanların

kaynaşmakta,

kendi

ve

Modern toplumun ötelediği etnik, dini

paylaşabildikleri

ve ideolojik düzeyde ittifaklar da sosyal

katılımcı bir ortam sağlamıştır. Bu

medya ortamında yeniden belirmeye

katılımcı ve kullanıcı tabanlı sanal

başlamaktadır.

gerçeklerini

düşüncelerini,

yaratıcılıklarını

fikirlerini

ortam, kalabalıkları bir araya getirmesi

taraftar

insanlar zamansal ve uzamsal alanları

etkili

tartışabilmekte,
ilgilendiren

kamu

konuları

ile

Cep

kaydedilen

telefonu
rakibi

aşağılayıcı ve tahrik edici görüntülerin,

sorunları

sosyal medyada özellikle YouTube gibi

gündemini
ve

olmaktadır.

görüntüleri

kurabilmekte, kamusal alana ilişkin
ve

meydana

söylemlerin hızla dolaşıma girmesinde

gruplarıyla iletişim

konu

gruplarının

forumlarındaki ayrımcı ve dışlayıcı

İnsanlar

evlerinde, işlerinde internet ortamlarına

birtakım

oluşturmaktadır.

getirdikleridir. Sosyal medya, taraftar

ve sınırları geçersizleştirircesine iletişim

girerek arkadaş

grup

buluşmakta,

ittifaklardan biri de futbol dünyasındaki

açısından önemlidir. Sosyal medya ile

sağlamaktadır.

medyada

Sosyal medyada oluşturulan en önemli

ve aralarındaki etkileşimi arttırması

olanağı

sosyal

görüntülü video paylaşım ağlarında

sorunları

gösterilmesi
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artmaktadır. Galatasaray ve Fenerbahçe

telefonları ile katılmakta ve gelen

arasında oynanan 2014 Süper Kupa

tweetleri

Final maçında Melo ve Volkan Demirel

Televizyon programlarını taraftarların

arasında gerçekleşen kavganın ardından

kendi görüşlerini rahatça aktarabildiği,

televizyon kameralarına yansımayan bir

ulaşılabilir ve demokratik bir alan

görüntünün seyircilerden birinin cep

haline getiren sosyal medya, kullanılan

telefonu kamerası ile yakalanması ve

dil

görüntünün

Youtube

yorumcuların

yayınlanması

bu

üzerinden

duruma

kitleleri

büyük avantajı sosyal medya aracılığı

işini

giderek

harekete

geçirebilir,

manipülasyon yapabilir, insanları sanal

ile daha önce görünür olmayan bilgi ve
daha

nedeniyle

savaşı haline gelmiştir. Bu fikirler,

ReFTWajq4). Bu konuda medyanın en

çok

söylemi

Sosyal medya savaşları aslında bir fikir

(http://www.youtube.com/watch?v=we

artık

nefret

paylaşmaktadırlar.

zorlaştırmaktadır.

örnek

gösterilebilmektedir

görüntülerin

ve

ekranda

gündem maddeleriyle uğraştırıp gerçek

fazla

gündemden

ulaşılabilir hale dönüşmüş olmasıdır.

uzaklaştırabilmektedir.

Hedef kitlenin ilgisini çekecek bir olay

Ülkemizin neresinde olursa olsun futbol

bulup, bombanın fitili ateşlendiğinde

sahalarında yaşanan şiddet hareketlerine

kitlenin olaya sıcak bakması ve kendi

ya da tribünlerdeki söylemlere sosyal

çevresiyle paylaşması, olayın yayılması

medya sayesinde ulaşmak mümkün hale

kendiliğinden gerçekleşebilmektedir.

gelmektedir.

Gerek yazılı ve görsel medyada gerekse

Yeni taraftar grupları için, sosyal medya

son yıllarda özellikle gençler arasında

ve futbol neredeyse ayrılmaz bir ikili

kullanımı

haline dönüştürmüştür. Artık sadece

yaygınlaşan,

televizyonlardaki

sunucular değil program konukları da

programları

ekrana tablet bilgisayarlarla ya da cep
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sosyal medyada futbolla ilgili haberler

ve kavgayı ima eden haber başlıkları,

verilirken, taraftarlar arasındaki rekabeti

rakip takım aleyhine tribünlerde atılan

düşmanlığa

çevirmeye

sloganların tekrarı vb bu kapsamda

hazırlayacak

türde

kullanılmaktadır.
kuruluşlarının

zemin
bir

Bazı

sayılabilmektedir.

dil
medya

kendi

Hem

gruplarının

yayıncılığında

yayınladığı basın etik ilkeleri bulunsa
da

sosyal

medyada

ve

medyada

internet

yayıncılığında birçok haber ürünü bu
ilkeleri ihlal edebilmektedir. Böylesi bir
yayıncılığında

taraftarlar

arasında

hem

tahrik

ve

internet

de

geleneksel

edici

sloganlar

üretilmekte,

başlıklar

atılmakta,

verilmemiş

demeçler

verilmiş,
gibi

kullanılabilmektedir. Şiddet ve terörü

kullanılması
gerginlik

medyada

söylenmemiş sözler söylenmiş

dilin hem sosyal medyada hem de
internet

sosyal

çağrıştıran savaş, asker, silah, kırmak,

ve

düello, kurşun, yaylım ateşi, intikam,

rakiplere yönelik yaygın bir önyargının

ateş, ölmek, bomba, kelle götürmek,

yerleşmesine yol açmaktadır.

ipini çekmek, eşkıyalık gibi ifadeler

Günümüzde sosyal medyadaki bazı yazı

sosyal

ve yorumlar, inanacak davranış kalıpları

yayıncılığında sıkça yer almaktadır.

bulmaya çalışan alt kültür gruplarını

Trabzonspor ve Galatasaray arasında

besleyen

Süper

taraftan

malzemeler
da

dönüşmüş

bu

üretirken,

grupların

saldırganlıklarını

bir

medyada

Lig’de

karşılaşmayı

eyleme

ve

internet

gerçekleşecek
Fotomaç’ın

olan

“Devlerin

Savaşı”

taklit

etmeleri için adeta şablonlar ortaya

(http://www.fotomac.com.tr/trabzonspo

koymaktadırlar.

olunan

r/2014/11/22/devlerin-savasi) başlığı ile

rakibin

vermesi

Taraftarı

kulübün

yüceltildiği,

aşağılandığı

yorumlar,

stada

buna

gösterilebilmektedir.

döner

bıçağı götürenlerin fotoğrafları, savaşı
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Fotoğraf 1: Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun Facebook sayfasında paylaşılan
“Kadıköy Yanıyor” başlıklı fotoğraflarda Fenerbahçe taraftarının coşkusu bildirilmeye
çalışılmıştır. Fotoğraf 7801 Like (beğeni) almış, 1438 kez paylaşılmıştır.
Ayrıca; medyanın, spor müsabakalarını

veriyormuş,

ölüm

okuyucularına

aktarıyormuş gibi yapan sosyal medya

aktarmasının gereğinden fazla önem

haber ve yorumları durumu yapılaşmış

kazandırılmış

müsabakaların

bir ideolojik söylemsel kompleksin

öngörülebilir.

içine yerleştirerek sunmaktadır. Bu

metaforlarıyla

gerginliğini
Özellikle

artıracağı
milli

takımlarıyla

maçlar
yapılan

karşılaşmalarda

ve

Avrupa

durumda

uluslararası

medya

sahada

taraftar

yükselmesi,
olayların

olaylara

oluşturmaktadır.

hakkında

sadece

basitçe

beklentisinin

kaybedilmesi halinde şiddete varan

milliyetçi

yapmaktadır.

biteni

müsabakaların

söylemleri sıklıkla kullanarak tarihi
vurgu

olup

Oyun
haber
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Fotoğraf 2: Galatasaray taraftar gruplarından Ultraaslan’ın Twitter hesabında
Galatarasaray’ın

Karabükspor

ile

yaptığı

müsabakada

SALDIRGALATASARAY hashtag’ini açtığı görülmektedir.
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Fotoğraf 3: Beşiktaş taraftar gruplarından Karagümrüklüler’in Twitter sayfasında Bursa
– Beşiktaş maçı öncesinde paylaştıkları “İstanbul’da maça giden herkes bilir ki
Karagümrüklüler tehlikelidir, kavgaya her zaman hazırdır” ve “Karagümrük Bursa
maçında kan dökülür. Karagümrüklüler stada yaklaştırmaz Texas’ı” yorumu adeta
taraftarları savaşa, şiddete yönlendiren yorumlardır.

Fotoğraf 4: Yine Ultraaslan’ın Twitter hesabında Dortmund ile yapılacak olan
karşılaşma için adeta savaşa gider gibi “Tüm Temsilciliklerimizle Dünyanın her
tarafından GELİYORUZ…” tweetini atması milliyetçi söylem ile gerginliğin arttırılma
çabasına örnek verilebilmektedir.
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Fotoğraf 5: Beşiktaş taraftar gruplarından ForzaBeşiktaş’ın Vine sayfasında da
“Kleberson’den Dk.90’da Fener’e Füze” başlığının kullanıldığı video ile benzer bir
söylem bulunmaktadır.

Fotoğraf 6: NKFVAS AntiFenev taraftar grubunun Facebook sayfasında 22 Aralık
2012 tarihinde konulmuş bir fotoğraf Avrupa Kupası’na giden Galatasaray ve
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milliyetçi

tüm dünyaya gösterilmesi ve Türk’ün

söylemin yer aldığı “Bekle Bizi Avrupa

Türk’ten başka dostu yoktur algısı ve

Türkler

benzerleri tüm topluma ve toplumsal

Fenerbahçe

için
Geliyor”

yine

başlığı

ile

yayınlanmıştır.

yaşama aktarılabilmektedir.

Futbol, militarize dil ve zihniyetin en

“Ötekiler”

sık kullanıldığı ve bu anlayışın yerleşip,

gruplarınca

gelişmesine en kolay ortam hazırlayan

olarak görülürken, bazen de kendi

alanlardan birisi, belki de birincisidir.

kulübünün

Futbol

olabilmekte, küfürlü tezahürat ve nefret

üzerinden

gerçekleştirilen

genellikle
rakip

söylemleri

bağımsızlık,

kullanılabilmektedir.

karşı

kulüp

“öteki

‘politika diskuru’ ile milliyetçilik, tam
düşmana/ötekine

koyu

bu

grup

taraftar

taraftarları
taraftarları”
için

de

yurdun korunması, Türk’ün gücünün

Fotoğraf 7: 8 Kasım 2014 tarihinde atılan tweet Fenerbahçe’nin iki alt taraftar grubu
olan Aziz Yıldırım’ın başkanlığının karşısında bulunan Genç Fenerbahçeliler ile Aziz
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Yıldırım

taraftarı

Anadolu

Erkeksi dilin ön planda tutulduğu ve

Genç

Fenerbahçeliler arasında da “Öteki”

bunun

kavramının

birleştirildiği noktada homofobik bir

belirginleştiğini

etkili

Sosyal medyadaki futbol haber ve
söz

bir

söylemle

zihniyet algısının kitlelere aktarımında

göstermektedir.

yorumları

milliyetçi

konusu

olduğu

Facebook’ta

olduğunda

söylenebilmektedir.

yer

alan

NKFVAS

AntiFenev sayfasında Emre Belözoğlu

kullanılan argo konuşma ve deyimleri

için

içeren dilin, zaman zaman faşizan

yapılmış

yorumlar

(https://www.facebook.com/nkfvas.antif

ögeleri de bünyesinde barındıran ‘kirli’

enev?fref=ts)homofobik söyleme örnek

bir dil haline geldiği görülmektedir.

olarak verilebilir.

Fotoğraf 8:Maça giderken Genç Fenerbahçeliler’in otobüste Galatasaray için açtıkları
“İ…Galatasaray. Acımak Yok, Nefret Var” afişi de hem nefret söylemi hem de
homofobik bir ifade içermektedir.
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Taraftarlar arasında kolektif hafızanın

kavgalar, atışmalar çok daha etkili bir

oluşturulmasında ve ortak değerlerin

durumu ortaya koymaktadır.

şekillendirilmesinde

‘küfürlü

Kişilik haklarını ihlal edici, ırkçı, erkek

tezahüratlar ve kavga etme’nin etkili

egosunu besleyen, şiddet ve cinsellik

unsurlar olduğu bilinmektedir. Yeni

yüklü dil ile erkek egemen ideoloji

iletişim teknolojilerinin varlığı ve sosyal

televizyonlardaki futbol programlarıyla,

ağların kullanımının artması ile birlikte

gazetelerdeki haber ve köşe yazılarıyla,

taraftarlar için kavga mecraları da

sosyal medyada paylaşılan görseller,

değişmiştir. Kavgalar artık sadece maç

yapılan

öncesi ya da sonrasında sokaklarda
gerçekleşmemekte,

teknolojinin

yorumlar

ya

da

kurulan

forumlarla yeniden üretilmek suretiyle

de

dolaşıma sokulmaktadır.

yardımıyla klavye başında yaşanan
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Fotoğraf 9: GençFB Facebook sayfasında “Sabah kurban kesimi, akşam Rum
kesimi…Fenerle kimse başa çıkamaz!” Fenerbahçe’nin 2012 yılında Kıbrıs Rum kesimi
ile gerçekleştireceği maçı yorumlamak için yazılan bir yorum.

Fotoğraf 10: Genç Fenerbahçeliler Facebook sayfasında “Oruç olsan tutulmazsın
Fenerbahçe” yorumunu yazan bir Galatasaray taraftarına karşı “Oruç köpeklere farz
değil zaten” cevabının verilmesi ile 2014 yılında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray maçı
sırasında FB kalecisi Volkan Demirel ile GS futbolcusu FelipeMelo arasında geçen
kavganın ardından Volkan Demirel’in FelipeMelo için televizyonlara yaptığı “Belediye
gereksiz sokak köpeklerini zehirlesin.” açıklamasına gönderme yapılmıştır.
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Fotoğraf 11:Yukarıdaki yorumun ardından yine Genç Fenerbahçeliler Facebook
sayfasında Felipe Melo’nun telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafı üzerine “Alooo
Kasap mı? Bana 6 kilo kemik yollar mısın?” yazısının eklenerek yayınlandığı ve burada
da hem 6 Kasım 2002 yılında FB-GS maçında Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 6-0
yenmesi hem de Volkan Demirel ve Felipe Melo kavgasına gönderme yapıldığı
görülmektedir.
Duygu belirten noktalama işaretlerinin

da bazı kelimelerin tümüyle büyük

bolca

harfle yazılması duyguların okuyana

kullanımı

söylemlerde

ve

sıkça

milliyetçi

rastlanan

bazı

aynı coşkuyla geçmesini hedeflerken

sözcüklerin büyük harf ya da koyu renk

okuru

karakterle

taşımaktadır.

nefret

yazılarak
söylemi

gösterebileceğimiz

vurgulanması,
örneği

olarak

örneklerde

tespit

kışkırtıcı

bir

nitelik

Milli

de

Takım

oyuncularından Arda Turan’ın TürkiyeKazakistan

karşılaşmasının

ardından

edilen ortak bir unsur olarak karşımıza

Akşam ve Milliyet gazetelerinin internet

çıkmaktadır. Ünlem (!) gibi noktalama

sayfalarında paylaştıkları başlıklar buna

işaretlerinin yinelenerek kullanılması ya

örnek gösterilebilmektedir: Arda Fena
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Patladı!(http://www.aksam.com.tr/Habe

“öteki”

r/arda-fena-patladi--bu-

yaratırlar, farklılıkları keskinleştirerek

saygisizlik/haber-354466),
Takımda

takımlar

Milli

Arda

aracılığıyla,

örtük bir biçimde ideolojik öğeleri de

futbol üzerine yapılan yorumlardan da

kitlelere aktarmaktadır. Avrupa kupası

bitenleri

ve milli maçlar öncesinde karşılaşmaları

kamuoyuna aktarmakla görevli olan
medyanın en büyük güçlerinden birisi
düşünce

coşkusunun

zamanda kullandığı dil vasıtası ile üstü

sözlü ve yazılı açıklamalar ile birlikte,

toplumun

futbolun

kitlelere aktarımında aracı olurken aynı

Futbol, toplumsal bir olgu olduğu için

Olan

gerginliği

iletişim araçları gerekse sosyal medya

Değerlendirme ve Sonuç

de

arası

zihinlerde

Futbol medyası, gerek geleneksel kitle

da-arda-soku---1612134-skorerhaber/).

düşünülemez.

de

arttırmaktadırlar.

Şoku!

(http://www.milliyet.com.tr/milli-takim-

ayrı

imgelerini

kalıplarını

yönetecek

hakemlerin

‘Türkler’

hakkındaki

düşüncelerinden,

cinsel

kimliğine kadar futbol dışı her türlü

şekillendirmesidir.

unsur hem futbol medyası hem de

Futbolla ilgili bilişsel kalıplarımızın

taraftarlarca Avrupa’ya karşı ideolojik

oluşturulmasında,

duruşun

televizyonlardaki

sağlanmasında

futbol programları ve yorumcuları ile

kullanılmaktadır.

Uluslararası

yazılı basındaki köşe yazarları, sosyal

karşılaşmalarda

‘biz-onlar’

medyadaki söylemler aracı bir rol

kategorizasyonu

kolaylıkla

oynamaktadır.

gerçekleştirilmekte ve milli takım ile

Bunlar,

yayınları

ve

söylemleriyle taraftarların takımlarıyla

kulüp

ilgili

karşılaşmalarda

fikirlerinin

gelişmesinde

ve

yenilerinin oluşmasında rol oynarken,

takımlarının
‘milliyetçi’

yaptığı
ve

çoğunlukla da ‘şiddet’ içeren bir dil

aynı zamanda söylemleriyle “biz” ve
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başlıklara

ve

yorumlara

bulunurlar

duyunun

için futbol ve futbol dolayımı ile

Türkiye’de futbol, erkeklik statüsünün
ve

kimlik

oluşturulan erkek kültürü yine bu

edinme

kültüre ait simge ve değerlerle gündelik

sürecinde son derece etkili bir alan

yaşam içerisinde üretilmekte, dolaşıma

görünümündedir. Geleneksel ve sosyal

sokulmaktadır.

medyada futbol ve futbol üzerine
yapılan yorumlarla birlikte kullanılan
söylemler,

Türkiye’deki

‘erkek

kültürü’nün

inşasına

katkıda

argo

içerdiği

erkeklerin

bir

mekanlarda

ve

erkeksi

arada

ve

öğeler,

yaşadıkları

zamanlarda

üretmiş

içerdiği için de futbol erkekler için

medyası kullandığı söylem aracılığı ile
içeren

söyleminin

dilinin

erkeklere özgü olan söz ve kalıpları da

bir dünyanın kapılarını açarken, futbol
cinsellik

Futbolun

oldukları cinsellik yüklü ve sadece

bulunmaktadır. Futbol, erkeklere özgü

özellikle

ortak

oluşturulmasını sağlarlar. Türk toplumu

yansıtılmaktadır.

kurulmasında

ve

vazgeçilemez bir alandır.

ve

değer

Nefretin giderek daha fazla ayrıştırdığı

kültürün

takım kimliklerine yapılan vurgular

dolaşıma

kadar kadınları aşağılayan ve erkeksi

sokmakta ve hepsinden önemlisi futbol

değerleri yücelten futbol medyasının

önemli

yeniden düzenlenmesi Türk futbolu ve

küfürlerle

erkek

yargılarını

ve

kalıplarını

seyircilerinin

egemen

maço

bir

üretmekte,
bir

kısmını

oluşturan 12-20 yaş arasındaki kitlenin

sporu

zihniyet kalıplarını şekillendirmektedir.

etmektedir.

Çünkü ideolojiler yalnızca kafalarda yer

buluşmasında aracı rol oynayan sosyal

alan birer fikir demeti değillerdir, onlar

medyada kullanılan söylemlerin bu

aynı

gerçek

açıdan ne gibi etkiler bıraktığının tespit

pratiklerdir. İdeolojiler, gündelik hayat

edilmesi büyük önem taşımaktadır.

pratikleri içerisinde,

Taraftarları oluşturan kitlenin büyük

zamanda

yaşanan

söylemlerinde
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çoğunluğun gençler olduğu göz önüne

Gündelik yaşam rutininin ayrılmaz bir

alındığında yeni medya uygulamaları ve

parçası olan yeni medya ortamında

futbol arasındaki ilişkinin her geçen gün

dolaşıma sokulan ve yaygınlaştırılan

biraz daha fazla önem arz ettiği daha iyi

nefret içerikli metinler ile görsel ve

anlaşılacaktır. Çünkü futbol ve yeni

işitsel imgelerin cinsiyetler, bireyler,

medya gençler açısından giderek daha

gruplar ve kültürler üzerindeki ve

fazla kendilerini ifade etme aracı olarak

arasındaki iletişim pratiklerine olası

bir araya getirilmektedir. Taraftarların

olumsuz

bir araya gelme mecrası olarak yeni

alanında

medyanın yaratmış olduğu olanakları

gözlemlenmelidir.

kullanması önümüzdeki dönemde daha
fazla

ilgilenilmesi

çalışılması

ve

gereken

Yeni

üzerinde
bir

kullanılan

yeni

söylemsel

alınmalı,

ortamında

futbol

yaşamdaki

nedenleri

dediği gibi cinsiyetler, bireyler, gruplar

yapıların

ve kültürler arasında ayrımcılığın ve her
türlü hoşgörüsüzlük biçiminin ortadan
kaldırılabilmesi

saptanması büyük önem arz etmektedir.
yönelik

ele

araştırılmalı ve Binark’ın (2010) da

medyada

toplumsal hayata aktarılan ideolojilerin
‘öteki’ne

medya

gerçek

incelenmesi ve bu yapılar üzerinden

Burada

dikkatle

bilimleri

dolaşıma sokulan nefret söyleminin

üzerinden geniş kitleler ile kurmuş
bağlantıda

iletişim

taraftarları ve futbol medyası tarafından

alan

yaratmaktadır. Futbolun gündelik hayat
olduğu

etkileri

için

önleyici

ve

sınırlayıcı yasal düzenlemelerin yanı

nefret,

sıra eğitim temelli önleyici program

aşağılama, homofobi, ayrımcılık vb.

içeriklerinin

gibi pek çok kavramı görebilme ve

geliştirilmesi

hazırlanması gerekmektedir.

bunların tutulan takım üzerinden ne
şekilde kitleleri bir araya getirdiğini
öğrenme şansını elde edebiliriz.
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MİDYAT HALK KÜLTÜRÜNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ
(DOĞUM-EVLENME-ÖLÜM)
TRANSITION PERIODS IN MIDYAT’S FOLK CULTURE (BIRTHMARRIAGE-DEATH)
Dr. N. Gamze ILICAK*, Neslihan PINAR**
*İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, gamzeilicak@hotmail.com
**İstanbul Arel Üniversitesi, neslihanndenizz@hotmail.com
Özet: Bu makalede Mardin’in Midyat
ilçesindeki geçiş dönemleri doğum, evlenme,
ölüm âdetleri üzerinde durulacaktır. Gerek
kültürel gerek tarihî açıdan zengin ve farklı bir
etnik yapıya sahip olan Midyat, Türk
kültürünün devamlılığının tespiti açısından
önemli bir yerleşim birimidir. Gelişen
teknolojiyle ortaya çıkan kültürel etkileşim ve
küreselleşme, okuma yazma oranında görülen
artış, halk kültürünün değişmesindeki önemli
etkenler arasında görülebilir. Midyat halk
kültüründe de bu etkiler nedeniyle ister
istemez değişim gerçekleşecektir.

Abstract: Birth, marriage and death traditions
in transitional periods in Midyat district of
Mardin province will be discussed in this article.
Midyat, having a rich and different ethnic
structure both culturally and historically is an
important settlement place in terms of
determining the continuity of the Turkish
culture. Cultural interactions and globalization
that has emerged with the advancing
technology, and increased rate of literacy, can
be seen as the major factors in the change of
folk culture. These effects will inevitably lead to
changes in Midyat’s folk culture.

Çalışmada Midyat bölgesinde yer alan geçiş
dönemlerine yönelik halk inançlarıyla eski
Türklerde ve Türk Dünyası’nda bulunan benzer
örnekler
karşılaştırılacak
ve
böylelikle
kozmopolit bir topluluğa sahip Midyat’ın
geçmişten günümüze hangi gelenek, görenekleri
koruduğu Türk Dünyası ile hangi ortaklıkları
gösterdiği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Examples from folk beliefs in the transitional
periods in Midyat will be compared with folk
beliefs of ancient Turks and Turkish world that
are similar in this study, and thus it will be
shown which traditions and customs Midyat which has a cosmopolitan community- has
protected from past to present and which
common points it has with the Turkish world.

Anahtar Kelimeler: Midyat, Mardin, halk
kültürü, halk inançları, geçiş dönemleri.

Keywords: Midyat, Mardin, folk culture, folk
beliefs, transition periods.
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olarak

GİRİŞ

hazırlanan sorular eşliğinde kaynak

çeşitli dillerin bir arada olduğu bir

kişilere

yerleşim birimi olmuştur. Telkârinin

1.MİDYAT

dağlarının eteğinde kurulmuştur. Midyat

Midyat

denildiğinde akla çoğunlukla telkâri,

uygarlıkların

ilçesindeki geçiş dönemleri olmuştur.

batısındaki

Etsel

Asur,

kültürleriyle

yoğrulmuştur. Tarihin ilk Hıristiyan

ilçesi

halkı bu bölgede yaşamıştır. İlçenin adı

kapsamında, doğusundaki asıl Midyat
ve

Sümer,

ve Osmanlı dönemlerini görmüş ve bu

bu çalışmanın konusu Mardin’in Midyat

Midyat

kenti

Urartu, Makedon, Pers, Roma, Abbasi

üzüm bağları ve mimari gelmiştir. Ama

alanı

mülakat

yapılmıştır.

duyurmuştur.

Midyat, Mardin’in doğusunda, Midyat

Çalışmanın

“yönlendirilmiş

tekniği” uygulanmıştır. Saha çalışması

beşiği Midyat, gümüş işleme sanatı ile
adını

yönelik

başlı kaynakların okunması ile önceden

Midyat, yüzyıllardır farklı dinlerin ve

dünyaya

dönemlerine

bibliyografya çalışması yapılmış, belli

Mardin ilinin bir ilçesi olan

tüm

geçiş

M.Ö. IX. yüzyılda Asur tabletlerinde

olarak

“Matiate”

sınırlandırılmıştır.

olarak

geçmiştir.

Resmî

kayıtlara göre bölge XVI. yüzyılda köy

Araştırmanın amacı Midyat’ta

olarak varlığını sürdürürken 1810’larda

geçmişten bugüne devam eden “geçiş

kaza, 1890’lı yıllarda ise belediye

dönemlerine

uygulamaların,

teşkilatı kurularak ilçe olmuştur. 1927

inançların” tespiti olmuştur. Ayrıca

yılında Mardin’e bağlanmış ve 1930

çalışmada bu ürünlerin, Anadolu ve

yıllarında Midyat ve Etsel belediyeleri,

Türk

Midyat adı altında birleşmiştir (Dalkılıç,

yönelik

Dünyası’ndaki

karşılaştırma

benzerleri

ile

gerçekleştirilmiştir.

Akarsu, 2004: 304).

Araştırmanın metodu noktasında ilk
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Midyat,
1200-1300

ortalama

metreyi

koyar. Halk kültürü toplumsal yaşamda

yükseltisi

bulan

birlikteliği

Mardin-

pekiştirici,

dayanışmayı

Midyat Platosu üzerinde, il merkezine

arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir

70 kilometre uzakta kurulmuştur. Doğu-

işlev üslenir, halkın kendi kültürüyle

batı

doğrultusunda

kilometrelik

birbirine

uzaklıkta,

2

yabancılaşmasını önler. Halk kültürü

1577

ürünlerinin halkın ortak duygu ve

kilometrekarelik yüzölçümüne sahip iki

düşüncelerini

ayrı yerleşim merkezinden oluşmuştur.

bakımından

Doğudaki

korunmasında, yaşatılmasında önemli

kısma

“Asıl

Midyat”,

dile

getirmeleri

Türk

kültürünün

batıdaki kısma “Etsel” adı verilmiştir

işlevleri

(Daşdemir, 2009: 12). İlçenin adı pek

uygarlıkların yaratıcısı olan insanların

çok defa değiştikten sonra Farsça,

kimlik

Arapça ve Süryanice karışımı “Midyat”

belirleyicisidir.” (Günay, 1999: 24).

olmuştur (Daşdemir, 2009: 48).

vardır.
ve

Halk

kültürü,

kişiliğinin

temel

Halk kültürüne bağlı olarak halk

2.MİDYAT HALK KÜLTÜRÜNDE

kültürü ürünleri de incelenmesi gereken

GEÇİŞ DÖNEMLERİ

önemli
yansıtan

kültür kelimesi Türkçeye yüksek umûmî

olarak

2007: 15). Bir millete ait maddî ve

evlenme

manevî değerlerin bütünü olan kültür,
mirası

Halk

ve

yaşadığı

toplumun

dokusunu meydana getiren yaratımlar

bilgi mânasında girmiştir (Kafesoğlu,

sosyal

olmuştur.

kültürü ürünleri, halkın kültür yapısını

Latince toprağı işlemekten gelen

toplumların

konulardan

kabul
ve

edilmiştir.
ölüm

önemli

Doğum,
geçiş

dönemleri arasında sayılmıştır. Geçiş

olarak

dönemleri çevresinde birçok inanç,

görülmüştür. “Halk kültürü ürünleri

dinsel ve büyüsel özlü işlem yer

halk arasında mayalandığı için, halkın

almıştır. (Örnek, 2000: 131).

kültür yapısını ve dokusunu ortaya
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bizde hor görürüz, belli bilsin, demişti.”

2.1.DOĞUM

şeklinde geçmiştir (Gökyay, 2006: 32).

Doğum tüm toplumlarda önemli

Kısırlığın ortadan kalkması için

bir olay kabul edilmiştir. Hamileliğin
dünyaya

pek çok yola başvurulmuştur. Çiftler,

gelişine hatta bebeğin doğmasından

çocuk sahibi olabilmek için dinsel

başlamasından,

sonra

bebeğin
bazı

da

büyüsel ritüellerden, halk hekimliği

pratikler

uygulanagelmiştir (Acıpayamlı, 1961:

uygulamalarından

137).

Türkmen

evliya

çocuksuz

mezarlarında

sabahlayarak çocuk sahibi olmuştur

2.1.1.1.Kısırlığı Giderme
İnsan

destanlarındaki

kahramanlar,

2.1.1.Doğum Öncesi

faydalanmıştır.

hayatının

(Şahin, 2009: 380).
dünyadaki

Midyat

çevresinde

serüveninin başlangıcı olan doğum,

gerçekleştirilen

toplumlarca en mutlu hadiselerden biri

giderilmesi için kadınların çeşitli ziyaret

olarak

yerlerine

görülmüştür.

Çocuk

sahibi

çalışmada

götürülmesi

kısırlığın

uygulamasına

olmayan çiftler toplumca horlanmıştır.

rastlanmıştır. Bu uygulamalar âdeta

“Dede

geleneksel

Korkut

Hikâyeleri”nde

kültürümüzün

kalıntısı

kısırlık;“Kimin ki oğlu, kızı yok, kara

şeklinde Anadolu ve Türk Dünyası’nda

otağa kondurun, kara keçeyi altına

devam

döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne

götürürlerdi. Türbede bir gece yatma

getirin, yerse yesin, yemezse kalksın,

geleneği vardır.’ ve K.K.11: ‘Aziz-

gitsin, demişti. Oğlu olan ak otağa, kızı

Azize Türbesi var oraya giderler. Beşik

olan kızıl otağa kondurun; oğlu, kızı

sallarlar.

olmayanı Allah Taâlâ hor görmüştür,

geleceğim kurban keseceğim derler.’

etmiştir.

Bebek

K.K.1:

olunca

‘Türbelere

buraya

demiştirler. Diğer bir ritüelde ise kısır
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yatırların,

yaparlardı. Bir ot var dağlarda yetişen,

kiliselerdeki toplu mezarların veya şehit

onu toplayıp kaynatır, içine birkaç ot

mezarlarının

daha katıp kadının üzerini örtüp onun

kadınlar;

evliya

ve

üzerinden

atlatılmıştır.

K.K.9: ‘Teyzem evlendiğinde yedi sene

buğusunun

çocuğu olmadı. Onu kiliseye götürdüler.

K.K.11: ‘Bizim yaşlıların yaptıkları

Orada ölüleri üst üste gömüyorlar ya

ilaçlar var. Hamam, sıcak iyidir. Kadın

üzerinden atlattılar ve çocukları oldu.’

hastalıklarında iltihaplar olur ya işte onu

demiştir. Mezardan atlatılarak kısırlığın

söktürmek

giderilmesi pratiğinin yanında bu tür

kaynatıp, kadını bir müddet üzerine

mezarlardan

oturtuyorlar.’

alınan

topraklarla

da

üzerine

için

oturturduk’

maydanoz

bilgilerini

ve

suyunu

vermiştirler.

yapıldığı

K.K.6: ‘İki üç tane ot var onu kaynatıp

görülmüştür. K.K.13: ‘Bazıları şehit

içiyorlar. Süt ve samanı kaynatıp bir

mezarlarından toprak getiriyor, suya

kovaya koyup üzerine oturtuyorlar.’

koyuyor.

O

demiştir.

çocukları

olsun

birtakım

uygulamaların

suyla

yıkanıyorlar,

diye.’

bilgilerini

Kısırlığın giderilmesinde ardıç

vermiştirler.

dalı, soğan ve sarı samandan meydana

Ağaçlara bağlanılan çaputların,

getirilen buğudan da faydalanılmıştır

buğuların sayesinde de bu sorunun

(Gökbel, 1998: 87). K.K.10 ‘Bizim

düşünülmüştür.

orada bir kadın kasık çekerdi. Bunu

Çocuğu olmayan kişilerin, çocuklarının

yaparken de parmaklarını kullanırdı. Bir

olması

de otları kanatıp içiyorduk’ diyerek

ortadan

kalkacağı
için

ağaçlardan,

çalılardan,

ziyaret yerlerinden medet ummasının

kısırlığın

temellerinde Türk inancının parçalarının

buğuların

olduğu

çektirme yönteminin de kullanıldığı

fikri

kabul

edilegelmiştir

giderilmesi

yanı sıra bel ve kasık

bilgisini vermiştir.

(Tacemen, 1995: 124). K.K.2: ‘İlaçlar
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yediği

2.1.1.2.Aşerme
Hamilelikte

bazı

yanaklı

diye.

Sigara

külü

görülen

aşerme

yerikleme olmamıştır. Bu nesnelerin

kız oluyor. Ben lokum severdim erkek

başında

oldular.’ demiştir. K.K.14 ise ‘Et

kaplan,

hayvanların

aşerenler erkek, sebze aşerenler kız

Destanı’nda,

doğurur.’ bilgisini vermiştir. Toplumda

eti

aslan,

ayı

gelmiştir.

Çıyırdı,

gibi
Manas

Kırgızların,

Hıtayların ve Kalmukların yemeklerini

anne adayının canın istediği şeyleri

istememiş ve istediği şeyin aslan yüreği

etkilediği

olduğunu belirtmiştir (Aça, 1997: 78-

düşüncesi hâkim olagelmiştir. K.K.9:

81). Türk Dünyası’nda görülen hamile

‘Benim canım ciğer ve dalak çekmişti,

kadının

yiyemedim. Oğlum ayağında ciğer ve

olmadık

şeyleri

aşermesi

durumunun Midyat’ta halen devam

dalak lekesi olarak doğdu.’, K.K.5 de
çekti,

olur

(yerikleme), olağan bir nesneye olan

‘Diyorlar, tatlı yersen erkek, ekşi yersen

balık

olsun

destanlarında

olarak kabul edilegelmiştir. K.K.9:

‘Canım

beyaz

aşerenler bile varmış.’ demiştirler. Türk

nefret etme aşerme kelimesinin anlamı

bebeği

çocuğu

derlermiş. Bazıları da nar yerlermiş al

yiyeceklere

karşı aşırı düşkünlük gösterme veya

yiyememesinin

zaman

ettiği görülmüştür.

yiyemedim,

oğlumun bacağında balık izi çıktı.’

2.1.2.Doğum Anı

bilgilerini vermiştirler.

Doğum anı anne adayı için

Yiyecekler dışındaki şeyler de

sancılı ve ağrılı bir süreç olmuştur.

aşerilmiştir. K.K.13: ‘Benim canım

Doğum olayının sağlıklı bir biçimde

toprak istiyordu. Avuç avuç yiyordum.

gerçekleşebilmesi anne ve çocuğun

Kimse görmesin diye odalara gizlenip

zarar görmeden bu evreyi atlatabilmesi

yiyordum.’ ve K.K.2: ‘Beyaz kum

için çeşitli uygulamalar yapılmıştır.

yermiş hamile kadın, aşerermiş. Onu

K.K.1: ‘Kozalağı suya koyarlar. O
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‘Saklıyoruz ya da memur olsun diye

açılınca doğum kolay olur diyorlar.
okunur’,

okula falan atıyoruz.’, K.K.11: ‘Göbek

K.K.8: ‘Elem Neşrah ayeti okunur,

bağı saklanır ya da okul bahçesine atılır

tespih çekilir. Fadime Ana Eli otu

okusun diye.’ demiştir. Eski Türklerde

kaynatılıp

da

ve Anadolu’da bebeğin göbeği, eşiyle

‘Göbeğine yağ sürüyorduk, son aylarda

ilgili birçok uygulama görülmüştür.

yürütüyorlardı. Bir ayet okurduk, hoca

Çocuğun göbek bağı cami avlusuna,

bir kâğıda yazıyordu, suyun içinde eritip

okul

içiyorduk. Gebe doğumda fazla kaldığı

uygulamalar yapılmıştır (Örnek, 1979b:

zaman kocası gidip ebenin sırtına elini

107-108).

belli

Kur’an’dan

ayetler

içirilir.’,

K.K.10

dayardı, bu hakkımı helal ediyorum

bahçesine

gömülmesi

gibi

2.1.3.1.Lohusalık

sana, anlamına gelirdi.’ demiştirler.
Anadolu’nun diğer bölgelerinde de

Lohusalık döneminde özellikle

doğumun kolay geçmesini sağlamak

doğumdan sonraki kırk gün anne ve

için gebeye çeşitli sular içirilmiştir.

bebek
doğum

Bebeğin

bir

göbek

geleceğini,
etkileyeceği

dönem
bağının

ilerideki
düşünülmüştür.

edilmiştir.

yapmış

kadınlar

için

kullanılmıştır. Yeni doğurmuş, doğurup

Doğum sonrası anne ve bebek
önemli

dikkat

Lohusa kelimesi halk arasında yeni

2.1.3.Doğum Sonrası

için

sağlığına

henüz

olmuştur.

yataktan kalkamamış kadına

“lohusa”,

bebeğin

“loğsa”,

“dığaskesen”,

“emzikli”, “nevse” gibi adlar verilmiştir

yaşamını

(Acıpayamlı,

K.K.9:

1961:

65).

Lohusalık

‘Sakladım ben onu. Yaramaz olmadı,

sürecinde kadın ve yeni doğan bebek

çünkü bağları bende.’, K.K.14: ‘Valla

koruma altına alınmıştır.

bir yere atarlar. Hastane midir, okul
mudur artık. Ben saklıyorum.’, K.K.13:
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K.K.8: ‘Bıçak, Kur’an, makas

Erzincan’da lohusayı ve bebeği

koyuyorlar yastığının altına. 40 gün

korumak için lohusanın yanına iğne ve

korumada tutuluyor. 13 gün sonra

kılıç konulmuştur. Ayrıca lohusa ve

banyo yapılıyor. Orada da makas bıçak

bebek yalnız bırakılmamış, yanlarındaki

konur.’, K.K.6: ‘Kur’an koyarlar. Bıçak

lambalar

ya da makas, bir lokma ekmek koyarlar.

(Küçük, 1987: 249). K.K.9: ‘Ben

Muska yaparlar çocuk için.’, K.K.13:

tehlikeli

‘Doğum

makas

boğabilirdim. Bu yüzden Kur’an, bıçak,

koyuyoruz, üç harfliler gelmesin diye.

çengelli iğne, bir ekmek, bir muska

Kur’an, çengelli iğne koyuyoruz, dışarı

yastığın altına konur. Yalnız bırakılmaz,

çıktığımız zaman ekmek koyuyoruz.’,

kadın.’ demiştir.

yaptığımız

yere

‘Kur’an’ı

K.K.2:

ayırmazlarmış.

başından

Muska

ölmüşler.

Böyle

bebek
olunca

çok

olurlarmış.’

yedirilmiş

bazı

ve

tatlı

içecekler

de sıcak su içirirlermiş. İyileşene kadar
meyve yedirmezlermiş. Soğuk su ağrı

anne

yaparmış, bir sene pirinç, bulgur gibi

zor

tahıl

iyileşirlermiş. Ya bebeğe ya anneye
musallat

kadına

karışımı içirirler, et yedirmezlermiş. Bir

kalmış,

hem

çocuğu

içirilmiştir. K.K.2: ‘Pekmez, yumurta

çarpılırlarmış. Kızıltepe’de doğuran bir
Hem

yapmış

yiyecekler

ve ışıksız bırakmazlarmış. Bazıları da

çarpılmış.

O

olmuştum.

doğum

altın takarlarmış, o da korurmuş. Yalnız

yalnız

bırakılmıştır

için bazı pratikler uygulanmıştır. Yeni

etrafından cinler gezerlermiş. Gümüşle

karanlıkta

açık

Lohusanın sütünün bol olması

falan

yazdırırlarmış. Doğum yapan kadının

kadın

sürekli

bilgilerini

vermiştirler.

yemekleri

yedirmezlermiş,

çocuklara

gaz

olurmuş.’,

‘Pekmezle

yumurta

içirilir.

K.K.6:
Meyve

iyidir yedirilir ama sancı yapıyor.’,
K.K.11: ‘Bitkisel şeyler, baklagiller,
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tatlı, sütlaç, pekmez yediririz.’, K.K.13:

adlar kullanılmıştır. Kırk basmasını

‘Bulgur pilavı, soğan yediririz sütü

yaşayan

artması için.’ ve K.K.9: ‘Lohusaya

aklından özrü olacağı ya da öleceği

pekmez yedirirler, pekmezi yumurta ile

düşünülmüştür (Acıpayamlı, 1961: 85).

kaynatıp veriyorlar. Ekşi, bulgur falan

Kırk karışımını önlemek için de bazı

vermezler. Süte karışıp gaz olmasın

pratikler

diye.’ bilgilerini vermiştirler.

1977: 146).

çocuğun

zayıflayacağı,

gerçekleştirilmiştir

(Örnek,

K.K.9: ‘İki lohusa bir araya

Lohusanın sütü bol olsun diye
Afganistan’daki Hazara Türkleri sütten

geldiğinde

“deleme” ve undan “alele”, pirinç ve

konuşmadan

sütten “şirbirine” gibi özel yemekler

iğneliyoruz.

hazırlamıştır

12).

başlıyoruz.’, K.K.11: ‘Şimdi hastanede

sütünün

kaç kişi doğuruyor. Buna inanmamak

artması için sütlü bulgur çorbası, şerbet,

lazım.’, K.K.12: ‘Birbirlerinin sesinin

kayısı ezmesi gibi yiyecekler yapılmış

gitmemesi gerektiğine inanıyoruz. Biri

ve lohusaya yedirilmiştir (Sevindik,

diğerinin sesini duyarsa onun evinden

1996: 236).

bir şey çalar veya yakar. Kısır olacağına

Nevşehir’de

(Çelik,
de

2001:

lohusanın

veya

2.1.3.2.Kırk Karışması / Basması

konuşmuyoruz.

Hiç

birbirimize

iğne

Sonra

kanamadan

konuşmaya

kurtulamayacağına

inanırlar.’ ve K.K.6: ‘Doğum yapan

Doğumdan sonraki kırk gün
içerisinde

hiç

kadınlar karşılıklı gelecekler birbirlerine

bebeğin

kibrit çöpü verecekler. Verirken ‘ne ben

hastalanması durumuna kırk basması

sana zarar vereceğim ne sen bana’

denmiştir. Anadolu’nun bazı yerlerinde

diyecekler. Ya da konuşmadan toplu

bu durum için “kırk düşmesi, kırk

iğne verirler birbirlerine.’ bilgilerini

karışması, kırk bastı, loğusa bastı” gibi

vermiştirler.

lohusa

ve
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Anadolu’nun pek çok bölgesinde

“aydaşlama” (Erdoğan, 1996: 188),

“kırk basması” inancı görülmüştür.

Bursa’da “ kırk uçurması” denilmiştir

Erzurum’da

(Taş, 2002: 488).

çocuğun

kırk

basması

ağlayacağı,

yaşayan

huysuzlaşacağı,

K.K.10: ‘40 kaşık su ölçüp

meme istemeyeceği ve uyku düzeninin

baştan yıkıyorduk bebeği ve lohusayı.’,

bozulacağı düşünülmüştür. Âdetli veya

bebeğin

ölümüne

‘Sureler

kaşık su dolduruyoruz kovanın içinde,

Bu

bir de tuz atıyoruz. Onunla yıkayarak
kırklığından

koruma altında olduğu düşünülmüştür
içine altın, gümüş, buğday, çakıl gibi

lohusanın

yıkanması

açıklanmıştır

(Önal,

bebek
işlemi
1988:

ve

Çocuğa verilecek adın çocuğun

olarak

hayatını

46).

çocuğun

kişiliğini
Eskiden

ismini

belirlediğine
yeni

evin

doğan

büyükleri

vermiştir. İlk doğan çocuğa cinsiyetine

(Erk, 1976: 101), Malatya ve Denizli’de
Ankara

ve

inanılmıştır.

uygulamaya, Erzurum’da “kırk dökme”
çıkarma”,

bilgilerini

2.1.3.4. Ad Koyma

Anadolu’nun her yerinde uygulanan bu

“kırk

çıkarıyoruz.’

vermiştirler.

(Acıpayamlı, 1961: 94). Kırklama su

konularak

okuyoruz.

okuyarak yıkıyorlar.’ ve K.K.6: ‘40

işlemden sonra lohusa ve bebeğin

nesnelerin

onları

kepçe su koyuyorlar ibriğe o suyla dua

gerçekleştirilen
denilmiştir.

var

su döküp çıkartıyoruz.’, K.K.5: ‘40

Lohusa ve bebeğin kırk günü
kırklama

su

Banyolarını yaptırıyoruz. Başlarından

2.1.3.3.Kırklama / Kırk Çıkarma

pratiğe

süzgeçten

çocuğa aynı şey yapılıyor.’, K.K.14:

sebep

olacağına inanılmıştır (Taş, 1996: 205).

doldurduklarında

delikli

döküyorlar, dua okuyorlar. Anne ve

gün içinde yeni doğan bebeği görmeye
giderse

‘40

K.K.8:

gusül abdesti almamış bir kadın, bu kırk

göre dedenin, babaannenin veya yakın

Elecik’te
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zamanda

vefat

birisinin

adı

eden

anda diş sadakası yapılıp verilmeli.’,

akrabalardan

verilmiştir.

K.K.8: ‘Hedik yapılır. Akrabalar bir

K.K.1:

‘Kulağına kamet okunur ve üç defa ismi

araya

söylenir.’ ve K.K.3: ‘Bizim burada

çocuğa.’ demiştirler.

çocuklara büyüklerin adları verilir. Ben
oğluma

babamın

ismini

bilgisini

vermiştirler.
haricinde

çocuğun

gün sonra çocuğun dişinin sağlam ve
kolay çıkması için “hedik” pişirilmiştir.

dilendiği

Araştırmacılar hedik törenlerinin kökeni

türbede yatan şahsın isminin de bebeğe
koyulduğu

gözlemlenmiştir.

Hz. Muhammed’e kadar götürmüştür

Türk

(Artun, 2001: 29). Diş hediği töreni

Dünyası’nda ve Anadolu’da ad koyma

Karaçay-Malkar

geleneğini genellikle aile büyükleri
gerçekleştirmiştir.

Bu

götürülür

çocuğun ilk dişinin çıkmasından bir iki

ad

koyma geleneğinde, büyüklerin adlarını
verme

Hediye

Anadolu’nun birçok yöresinde

verdim.’

Midyat’ta

toplanır.

Türklerinde

de

bulunmakta ve bu âdete “tiş cırna”

örnekler

denilmiştir. Buğday, mısır, kuru fasulye,

Erzurum’da (Taş, 1996: 203), Harput’ta

nohut,

(Araz, 1995: 108) da görülmüştür.

kuru

üzüm

pişirilmiştir.

Uygulama için akraba ve komşular eve
davet edilmiş, çocuğun anne ve babası

2.1.3.5.Bebeğin İlkleri

“dişlerin de böyle çıksınlar” diyerek

Çocuk ilklerine yönelik çeşitli

çocuğun

pratikler uygulanmıştır. K.K.11: ‘İlk diş

başından

dökmüştürler

çıktığı vakit hedik yapılır. Bizde şey

bir

(Kalafat,

avuç

mısır

1998:

114).

Midyat’ta ilk dişi çıkan bebeğe hediye

derler, bebek ‘bilse ki annem ne kadar

alındığı belirtilmiştir. K.K.10: ‘Diş

zor diş çıkardığımı, üstündeki elbiseleri

çıkardığı

yırtıp bana nohudu kaynattığı kazanın

zaman

ilk

ben

gördüm

diyelim, ben ona hediye alırım, baştan

altında yakardı.’ dermiş. Kaşınır ishal

aşağı donatırım. Tam diş çıktığı zaman

eder, ateşlenir. O yüzden ilk görüldüğü
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ise nohut yapılıyor onun kafasının

doğduktan sekiz gün sonra bir tutam saç

üzerinde

kesilip, bebeğin adı konuluyor ve

gezdiriliyor.’

bilgisini

ardından kurban kesiliyormuş. Saçı,

vermiştir.
Anadolu’nun

birçok

huyu kime benzesin isteniyorsa, o

yerinde

kesiyormuş.’

bebeğin ilk tırnağı kesildikten sonra eli
babasının

cebine

sokulup,

tartılarak

(Başçetinçelik, 2009: 138). K.K.8: ‘40

saçın

2.2.EVLENME

gün kesmezdik. Kırk gün sonunda da
olduğu

Kesilen

(Karataş, 1995: 153).

olmasının engelleneceği düşünülmüştür

İnce

kesilmiştir.

parasal karşılığı ise bir fakire verilmiştir

kazancının artacağı ve bebeğin hırsız

batırırdık.

vermiştir.

Erzurum’da çocuğun ilk saçı gümüşle

para

aldırılmıştır. Bu uygulamayla babanın

una

bilgisini

Evlenme geçiş dönemlerinin en

için

karmaşığı, ilginci ve incelenmesi en zor

soyulurdu’ demiştir. İlk tırnak kesilmesi

dönemi olarak görülmüştür. Çünkü bu

ile ilgili uygulamalar, Anadolu ve Türk

dönemde evlenmek isteyen çiftten daha

Dünyası’nda da sıklıkla görülmüştür.

fazlasının

Bulgaristan’da bebeğin tırnakları, bebek

bulunduğu

düşünülmüştür

(Boratav, 1984: 167).

uzanıp bir yerden bir şey alıncaya kadar

2.2.1.Evlilik Öncesi

kesilmemiştir. Bundan önce kesilirse
bebeğin hırsız olacağına inanılmıştır

2.2.1.1.Kısmet Açma

(Tacemen, 1995: 307).
Evlilik yaşına gelmiş kız ve

Çocuğun ilk saçı da çocuk bir

erkeğin kısmetinin bol olması ve kısa

yaşını bulmadan kesilmemiştir. K.K.2:

süre

‘Berberde kesiyorlar, sonra onu teraziye
koyuyorlar. Karşılığı

içinde

pratikler

gelen parayla

evlenmesi

için

gerçekleştirilmiştir.

çeşitli
K.K.1:

‘Hocalar var, sihir yapıyorlar, kısmet

şeker alıp dağıtıyorlarmış. Bir de bebek
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açıcı. Muska yapıyorlar. Papazlar var

düğün kına gibi yerlerde bakılır, filan

burada onlar da yapıyor.’, K.K.6:

kişinin kızı diye soruşturulur. Bir de

‘Hocaya gidiyorlar, muska yapıyorlar,

hamama götürüler Mardin’de. Orada da

su

kız

falan

içiriyorlar.’

ve

K.K.7:

bakılıyor.’

ve

‘Önce

K.K.13:

‘Ziyaretlere gidiyorlar. Şeyhlere muska

kadınlar giderler kıza bakarlar. Kızın

yaptırıyorlar.’ demiştirler. Adana ve

davranışlarına,

çevresinde cuma günü camiden çıkan

komşularına sorulur. Aileye bakılır.’

ilk kişinin açacağı kilitle kapalı olan

diye belirtmiştirler. Anadolu’daki pek

kısmetin

çok yörede, bu uygulama günümüze

açılacağına

inanılmıştır

vücuduna

bakılır,

(Başçetinçelik, 2009: 170-171).

kadar gelmiştir.

2.2.1.3.Kız Arama / Görücülük /

2.2.1.4.Kız İsteme / Söz Kesme

Dünürcülük

Kız bakma olayında çoğunlukla

Oğullarını evlendirmek isteyen

kadınlar

ön

aileler, görücülerden faydalanmıştırlar.

Aranılan

kız

Kayseri’de görücülerin, kız bakılan

günde kız istemeye gidilmiştir. Söz

evde kızın yaptığı hareketlere göre

kesimi Türklerde, çok değer verilen bir

terbiyesi ve becerikliliği hakkında karar

antlaşma olarak görülmüştür. Türkler

verdiği belirtilmiştir (Barlas, 1968: 13-

eskiden at üzerinde söz kesmiştir (Ögel,

14). K.K.9: ‘Görümce ve kaynana

2001: 265). K.K.3: ‘Kız istemeğe

gider. Çocuk beğendiği varsa söyler ve

erkeğin büyükleri giderler. Tabi önce

kadınlar gidip kızı görürler.’, K.K.1:

bayanlar anlaşırlar, şu gün şu saatte

‘Erkeğin annesi teyzesi falan gider.

erkeklerimiz gelecek diye. Allah’ın

Kızın

güzelliğine,

emri peygamberin kavliyle kızı isterler,

hamaratlığına bakarlar karar veririler.’,

zaten kız tarafının vermeye niyeti yoksa

K.K.14: ‘Genelde komşu, akraba veya

baştan söylerler.

boyuna,
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tabak

Kızı isteme ve söz kesmede rol

baklavaydı, tatlıydı alıp gidiyorlar kız

oynayan diğer bir unsur ise başlık parası

tarafına.

olmuştur.

dediğimiz

olay

var.

İmam

10-15

eşliğinde

Fatiha

‘Kız

K.K.9:

istemeye

okuyorlar. Tabi damadı götürmüyorlar.

giderken hiç bir şey götürmezler. Başlık

Damadın kardeşi yoksa amcası mutlaka

parası isterler.’, K.K.1: ‘Nadirde olsa

bir akrabası

babasının,

var. Özellikle kız kaçırıldıysa yüklü

dedesinin elini öper. Sonra tatlılarını

miktarda 30-40 milyara anlaşmalar

İşte

yerler.

kalkar
nişan

kız

takacağız

yapılıyor.’

diye

metre zincir ya da iki burma bilezik

K.K.13: ‘Önce kadınlar gider,

isterler

kıza bakarlar. Kız tarafının gönlü varsa

“süt hakkı” denilmiştir.

liste veriyorlar.’, K.K.11: ‘Gelirler kızı
isterler, iki taraf evet dedikten sonra el

2.2.1.5.Nişan

öpülür kız verilir tatlı yenir. Ardından

Söz kesimini takip eden aşama

Fatiha okurlar. Kızı önce babadan

nişan merasimi olarak kabul edilmiştir.

isterler, sonra hoca kızı yeniden ister.’

Genellikle kız evinde yapılan, bir büyük

diye belirtmiştirler. Kız isteme “Dede

tarafından yüzüklerin takıldığı tören

Korkut Hikâyeleri”nde de görülmüştür.
Korkut,

Banu

Çiçek’i

kardeşine.’ bilgisini

yerlerinde “kalın” kimi yerlerinde ise

gidilir istenir. Fatiha okunur sonra bir

Hikâyesi’nde

gelinin

vermiştir. Başlığa Anadolu’nun kimi

söyler, gün verilir. Sonra erkeklerle

Beyrek

K.K.14:

‘Köylerde var, burada da nadiren. İki

sözleşirler.’ bilgisini vermiştir.

Bamsı

demiştirler.

olarak ifade edilmiştir (Örnek, 1977:

Dede

193).

“Tanrının

Özçaltı

Köyü’nde

nişan

yemeğinde erkekler ve kadınlar ayrı

buyruğu ve peygamberin kavli ile”

odalarda yemek yemekte, dürü adı

Bamsı Beyrek’e istemiştir (Ergin, 2001:

verilen takılar geline takıldıktan sonra

66-67).
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törenin

sona

erdiği

belirtilmiştir

Nişan

aittir. Ama burada yok, her şey erkeğe

K.K.13: ‘Nişan yüzükleri takılır.

ait. Başlık parası da bu sebeple verilir.’

Nişandan sonra hemen kız tarafı erkek

bilgisini

tarafını yemeğe alıyor. Eğer almasa
evlenene

kadar

yönelik

K.K.9: ‘Mesela Batı’da nişan, kına kıza

(Altınışık, 1971: 6112).

damat

masraflarına

kız

vermiştir.

görüşmesine

evine

yönelik

Nişanlıların
de

K.K.9:

‘Görüşemezler. Kimi dinî nikâh yapar

giremiyor.’, K.K.11: ‘Nişan kesildikten

kimi yapmaz. Ama nikâh da yapsa

sonra bizde özel bir âdet vardır. Gelin,

göstermiyorlar. Damat ayda bir defa

erkek tarafını çağırır. Hepsine hediyeler

gelir, ayrı yerlerde otururlar’ derken

hazırlanır. Gömlek, kravat, bluz gibi…

K.K.1: ‘Serbest. Tek başına bir oda da

Kaburga doldurulur, âlâ sofra hazırlanır,

kaldıkları da oluyor.’ demiştir.

gelenler de hediye getirir onlar da kızın
çeyizine konur.’ bilgilerini vermiştirler.

2.2.3.Düğün

K.K.3: ‘Fazla kalabalık olmaz. Aile

2.2.3.1.Çeyiz

yapısına göre belirledikleri kişi ve

Hazırlıkları

/

Çeyiz

Serme

sayıyla kızın belirlediği yere gidilir.

Eskiden İstanbul’da çeyiz serme

Yüzüklerini takarlar 1-2 saat kendi
aralarında eğlenirler. Kaynanalar düğün

pazartesi

günleri

yapılmıştır.

tarihini belirler. Düğünden bir hafta

çeyizler kahve ve şerbet takımları,

önce damadı yemeğe davet edersin.

yatak, yorganlardan oluşmuştur (Sezer,

Damat zarfın içine para koyar, miktarı

Özyalçıner, 2005: 209). Kütahya’da

kendi kararı artık. O para kızın çeyiz

çeyiz pazartesi, perşembe ve cuma

hazırlıkları için babaya verilir. Nişan

günlerinden

masrafları erkeğe aittir.’ demiştir.

Kütahya’da çeyizler genellikle el emeği

birinde

Bu

taşınmıştır.

işlemelerden meydana gelmiştir (Barlas,
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Efe, 1963: 22). K.K.12: ‘Kız tarafı

yakılırken ‘kınayı getir anne’ türküsü

yazma, çorap erkek tarafı büyük ev

söylenir. Eskiden gelinin saçına da

eşyalarını yapar. Çeyiz kızın yaşayacağı

yakardık’, K.K.9: ‘Eskiden kızın kafası

eve

küçük

ve ayaklarına da yakılıyordu. Eline

kullanılacak eşyalar çarşaf yapıyor eşya

yakılıyor, altın konuyor. Erkeğe de

erkeğe aittir. Çeyiz serme yapılıyor, bir

yakılıyor.

hafta kalıyor.’, K.K.11: ‘Eskiden kız

mutlu

hiç bir şey yapmazdı. Sandık çeyizi

‘Burada kız erkek karışık yapılıyor.

yapılırdı. Şimdi paylaşılıyor. Çeyiz

Kendi

serme de artık olmuyor. Eskiden çeyiz

olmayacak şekilde kızın arkadaşları

üç gün serilirdi. Gelenlerde hediyeli

toplanır. Erkek de 2-3 arkadaşını alır

gelirdi.’, K.K.4: ‘Mutfak eşyaları kıza

gider. Bir iki şarkı çalar oynarlar. Erkek

aittir, gerisi erkeğe.’ ve K.K.9: ‘Kız

kızın avucuna lira koyar, kapatır kına

tarafı hiçbir şey yapmıyor. Her şeyi

yakılır

erkek tarafı yapıyor. Çeyiz kızın evinde

parmağına yakılır. Erkeğin sol kızın sağ

serilir. Millet gidiyor, bakıyor, hediye

eline yakılır. Kına kız tarafından halası,

götürüyor.’ bilgilerini vermiştirler.

teyzesi falan ama boşanmamış biri

serilir.’,

K.K.6:

‘Kız

biri

evinin

tarafından

yakıyor.’,

bahçesinde

bağlanır.

K.K.3:
kalabalık

Erkeğin

serçe

Anadolu’da kına gecesi sıklıkla yapılan

Kınanın hem İslamiyet ile hem

bir uygulama olmuştur.

de eski Türk inançlarıyla ilgili olduğu
Hz.

olan

damat

yakar.’ demiştirler. Türk dünyasında ve

2.2.3.2.Kına Gecesi

düşünülmüştür.

Kınayı

2.2.3.3.Gelin Çıkarma / Gelin Alma

Muhammed’in

Sinop’ta

serçe parmağına kına yaktığı rivayet

gelin

almaya

gelin

edilmiştir (Şimşek, 2003: 24). K.K.10:

göçürme denmiştir. Genellikle gelin

‘Damadın yakını bir kadın kınayı

göçürme kağnı arabalarıyla yapılmıştır.

yoğurur. Yoğururken türkü söyler. Kına

Kızın
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yakınının evin kapısını kilitleyerek kapı

gelin indirme, gelin göçürme gibi

parası

isimler verilmiştir.

istediği

belirtilmiştir.

Para

alındıktan sonra kapının açıldığı, erkek

2.3.ÖLÜM

evinden gelenlerin gelinin çevresine
leblebi

şekeri,

para

serptiği

Ölüm

ifade

edilmiştir

(Özdoğru,

1971:

6111).

kaçınılmaz

K.K.11:

‘Akrabalar

gelirdi

gelini

herkesin

bütün
son

başına

canlılar

olmuştur.
gelen

için
Ölüm

bir

olay

almaya, kapı kapatılırdı. Gelinin kardeşi

olduğundan ölümle ilgili âdetler âdeta

para isterdi yoksa vermeyiz derdi. Gelin

evrensel bir karaktere sahip olmuştur.

evden çıkarken kırmızı kuşak bağlanır.

Coğrafi ve kültürel bakımdan farklı olan

‘Namusumu

ediyorum.

toplumlarda bile ölümle ilgili inançların

sahiplendim,

benzerlik taşıdığı görülmüştür (Örnek,

Şimdiye

sana teslim

kadar

ben

şimdiden sonra sen sahiplen’ demektir.

1977: 207).

Kızın abisi, erkek kardeşi, dayısı, babası
falan

bağlar.’,

K.K.10:

2.3.1.Ölüm Öncesi

‘At

2.3.1.1.Ölümü Düşündüren Belirtiler

götürüyorduk, bir siyah çarşaf gelinin
üzerine koyuyorduk. Gelini atın üzerine

Ölüm korkusu çevresinde birçok

bindirip getirirken önüne erkek çocuk

inanç yaratılmıştır. Anadolu’da ve Türk

koyardık. İlk çocuğu erkek olsun diye.’
K.K.3: ‘Kızın ufak kardeşinin cebine 35 bir şey konur, kapıyı açtırırsın kızı
alırsın. Sonra kızın erkek kardeşi kızın

yerlerinde

Anadolu’nun
gelin

getirmeye

ölüme

yönelik

önbelirtilerin

olduğuna

inanılmıştır.

Hayvanların

ötüşleri,

ulumaları,

alışılmışın dışında yaptıkları hareketler

beline kırmızı kuşak bağlar.’ bilgilerini
vermiştirler.

Dünyası’nda

ölüm işareti kabul edilmiştir. K.K.9:

çeşitli

‘Baykuş için ölüm kuşu denir. Yine

gelin

mesela

çıkarma, gelin alma, gelin götürme,
296
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meydanından

biri

ölecek

kapatılmış, çenesi bağlanmış, karnına

denir.

Hamileyken saç kesilmez, çocuğun

bıçak

ömrü kısalır derler.’, K.K.1: ‘Baykuş ve

Bulunduğu odanın pencereleri açılmış,

kara kedi için ölümü haber eden

gece ise oda aydınlatılmış ve başında

hayvanlar derler. Makasın ağzı açık

Kur’an okunmaya devam edilmiştir

bırakılmaz, kefen biçeceğine inanılır.’,

(Boratav, 1984: 195). K.K.9: ‘Yasin

‘Baykuşun

K.K.3:

ya

da

makas

konmuştur.

okunur, zemzem suyu içirilir.’, K.K.3:

uğursuzluğuna

inanılır, gece tırnak kesilmez, makas

‘Kur’an

açık bırakılmaz. Kara çarşamba denilen

akrabaları ziyaretine gider.’, K.K.11:

bir olay var burada. O dönemde kimse

‘Sekarattaysa yapılacak bir şey yok.

evde durmaz piknik yaparlar.’, K.K.14:

Başında Yasin okunur.’ demiştirler.

‘Terlik üst üste bindiğinde de ters döndü

Bulgaristan’da hastanın son anlarında,

yani biri ölecek derler’ bilgilerini

şeytanın susuzluktan içi yanan kişiye

vermiştirler.

imanı karşılığında su teklif ettiğine

Karga

ötmesi,

köpek

horozun

ölüm

getirdiği

2.3.3.1.Ölüm Olayının Duyurulması

Ahıska Türklerinde de köpek uluması
horozların

uğursuzluk

akşamdan

olarak

kabul

ötmesi,

Ölüm

edilmiştir

sonra

gazetelere ilan verilerek ölüm olayı
duyurulmuştur (Örnek, 1977: 213).

2.3.2.Ölüm Anı
anlaşılan

K.K.3: ‘Camilerde salâ getirilir. Burası

kişiye

küçük

genellikle Kur’an okunmuştur. Ölümün
gerçekleşmesiyle

gerçekleştikten

komşular aracığıyla camilerden salâyla,

(Kalafat, 1999: 70).

Öleceği

bütün

2.3.3.Ölüm Sonrası

düşünülmüştür (Örnek, 1979a: 18).
ve

başında,

inanılmıştır (Tacemen, 1995: 589).

uluması iyiye yorulmamıştır. Zamansız
öten

okunur

ölünün

yer

olduğu

için

hemen

duyuluyor.’, K.K.10: ‘Camdan bağırılır,

gözleri
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ağıt yakılır, camilerde salâ verdirilir.’

Ölüm olayının kırkıncı gününde

bilgilerini vermiştirler. Ağıt yakmak

çeşitli uygulamalar görülmüştür. Belirli

Anadolu’da

sayılarla karşılanan bu tür günler, söz

ve

Türk

Dünyası’nda

yaygın olarak görülen bir gelenek

konusu

olmuştur (Tacemen, 1995: 599).

dinsel,

kazandırılmış

büyüsel

niteliklerden

Gömülmeye

2.3.3.2.Ölünün

sayılara

ve

dolayı

olan

geleneksel
önemsenmiştir

(Örnek, 1979a: 78). K.K.11: ‘40’ında

Hazırlanması

ve senesinde mevlit okunur, yiyecek

Ölünün bir an önce gömülerek

dağıtılır.’, K.K.9: ‘Bizde 40’ında mevlit

huzur bulacağına inanılmıştır. K.K.1:

yapılıyor. Bayramdan 10-20 gün önce

‘Ölü alınır, yıkanır. Camide genellikle

öldüyse, bayramda yine taziye yapılır.’,

ölü

K.K.1: ‘Perşembe günleri mezarlığa

yıkayıcısı

hastanelerde

yıkar
de

ama

var.

artık

Mezarlığa

götürülür. Mezara konulurken Telkin
‘Ölüyü

kefenlersin.

Başı

yıkarsın
kıbleye

ve

yılında

mevlit

okutulur.’ bilgilerini vermiştirler.

okunur. Helallik alınır, duası yapılır.’,
K.K.3:

40’ında

gidilir.

SONUÇ

sonra

Bu araştırmada, insan hayatın

gelecek

şekilde ne sırt üstü ne omuz üstü yan bir

önemli

şekilde gömülür. Kazada öldüyse kişi

dönemleri

evin önüne getirilir, helallik alınır ama

araştırması esas alınarak incelenmiştir.

eceliyle

gömülür.’

Geçiş dönemi inanmalarının eski Türk

demiştirler. Anadolu’da bu uygulama

kültürünün devamı niteliğinde olduğu

benzer şekillerde gerçekleştirilmiştir.

görülmüştür. Türk kültürü, İslami kültür

öldüyse

2.3.3.3.Anma

direk

Günleri

yapıtaşlarından
Midyat

olan

bölgesinde

geçiş
saha

dairesine girildikten sonra Türk gelenek

ve

ve göreneklerinin bir bölümü aynen

Uygulamalar

yaşatılmış,
298
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kültürde yeniden yapılanmıştır. Bölgede

ilklerine yönelik pratiklerin de Anadolu

doğum öncesinde ailelerin bebek sahibi

ve

kısırlığı

olmak,
geleneksel

önlemek

kültürümüze

bazı

Midyat’ta

uygulamaları yaptıkları tespit edilmiştir.
Gebelik

döneminde

Dünyası’ndaki

pratiklerle

benzerlik gösterdiği görülmüştür.

adına

ait

Türk

döneminde

evlenme

görücülük,

geçiş

nişan,

gelin

göçürmede… uygulanan geleneklerin

anne

Türk

sistemi

adayının ve bebeğin sağlıklı kalması

eski

için de pek çok yönteme başvurulduğu

gösterdiği

görülmüştür.

döneminde

dönemlerinin son safhası olan ölüm

aşerme inancından, çocuğun cinsiyetini

hadisesinde yer alan ölüm anındaki ve

Hamilelik

belirlemeye

yörede

kadar

kültürümüze

ait

rastlanılmıştır.

yapıldığı

doğum

dairesinde

adına

görülmüştür.

olarak

danışılan

kaynak

kişiler ortalama eğitim seviyeleri liseye

gerçekleştirilen

denk

insanlardan

seçilmiştir.

Bazı

pratiklere inanmayan, hurafe olarak

sistemi karşımıza çıkmıştır. Al karısı,

değerlendiren kaynak kişilerin bile yine

kırk basması gibi kötülüklerden anne ve

bu pratikleri yapmaya özen gösterdiği

bebeği korumak için Midyat’ta muska

görülmüştür. Geçiş dönemlerine yönelik

yazdırmak, anne ve bebeğin yanında

uygulamaların çoğunun bölgede halen

bıçak bulundurmak gibi geleneksel
gelen

İslami inanç

kaynaşmış

Bilgilerine

uygulamalarda da eski Türk inanç

kültürümüzden

Geçiş

uygulandığı fark edilmiştir.

Çocuğun göbeği, lohusa ve bebeği
koruma

edilmiştir.

geleneksel kültür ile

sırasında geleneksel kültürümüze dayalı
pratiklerin

paralellik

belirli günlerdeki pratiklerin bölgede

eski

unsurlara

Midyat’ta

tespit

ile

aktif olarak uygulandığı anlaşılmıştır.

pratiklerin

Araştırma sonucunda yöre halkının

uygulandığı fark edilmiştir. Bebeğin

uyguladığı âdet, görenek ve inanmaların
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPILAR KURAMI ÇERÇEVESİNDE ŞİİRİ
ANLAMLANDIRMA
UNDERSTANDING POEMS IN THE FRAME OF MACROSTRUCTURES THEORY
Okt. Dr. Demet OTAN
D.E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu
demetotan@yahoo.com
Özet: Şiir, yazınsal metin türleri arasında, yazınsal
iletişimi estetiksel boyutlara dayanan ve okuma
sürecinde okurundan bilişsel olarak çok fazla çaba
bekleyen bir türdür. Şiirin amacı okurunu
bilgilendirmek değil, duygularını, düşüncelerini
harekete geçirmek ve heyecanlandırmaktır. Bu
bağlamda da şiiri okuma ve anlamlandırma süreci
okurun her zaman aktif olmasını gerektirir. Şiirin
doğasında varolan “çok yönlü anlam” (multiple
meaning) okuru sadece şiirin yüzey yapısında görüleni
değil, aynı zamanda yüzeyde görünmeyen ve derin
yapıda saklı olan anlamları kendi geçmiş
yaşantısından edindiği sosyo-kültürel altyapıya bağlı
olarak anlamlandırmaya zorlar. Bu çalışma, yazınsal
edimbilim çerçevesinde okuma ve anlamlandırma
sürecinin yazar, metin, okur ve bağlamın etkileşimi
sonucunda gerçekleşen yaratıcı bir süreç olduğu
anlayışını temel almaktadır. Bu çalışmada metnin okur
üzerindeki etkisi üzerine odaklanarak anlama
ulaşmaya çalışılmış ve böylelikle yaratıcı bir süreçten
geçerek bilişsel bir metin dünyasına ulaşılıp rastgele
seçilen iki Attila İlhan şiiri anlamlandırılmış ve bu
doğrultuda şiirler Büyük Ölçekli Yapı Kuramına göre
incelenmiştir.

Abstract: This study takes its departure from the
understanding posited by literary pragmatics that
the reading and interpretation process occurs as
a result of author, text, reader and context
interaction. As the result of this interpretation
process a cognitive text world emerges as a
mental representation. This study focuses on this
contextualization process generated by poetry as
a text type. Poetry is a genre in which language
patterns are perceived in a conscious and
attention demandig way by its reader.
Explanation of any meaning making process
without recourse to cognitive processesis never
complete. To capture this process of
contextualization enacted by the reader and his
evaluation of a poem as exhibiting the criteria
expectedfrom poetry this study focuses on the
analysis of two poems written by Attila İlhan, a
well-known Turkish poet and novelist. The
analysis is conducted within the general
framework of literary pragmatics and proceeds at
Macro-structure Theory.
Key Words: Poem, poetic discourse, context,
Macro-structure Theory

Anahtar Kelimeler: Şiir, şiirsel söylem, bağlam,
Büyük Ölçekli Yapılar Kuramı
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estetiksel boyutlara dayanan bir türdür.

GİRİŞ

Şiir okurun duygularını, düşüncelerini,

Bir yazılı metni anlamlandırmak

hayal gücünü harekete geçirir. Fakat

okurun zihinsel olarak sürekli faal

bunun

olmasını gerektiren bir süreçtir. Anlam,
ona

yükledikleriyle

üretilir.

sosyo-kültürel altyapısına bağlı olarak

Bu

okuduğu şiirde farklı anlamla, farklı
çağrışımlar çıkarır. Bir anlamda, bu

kültürel altyapısıyla doğrudan ilintilidir.

anlamlandırma süreci okur tarafından

(Birch, 1989). Bu bağlamda metin türü

şiirin yeniden yazılmasıdır (Birch, 1989;

olarak şiirin, okurun okuma sürecinde en

Verdonk,1991).

aktif olduğu edebiyat türlerinin başında

tarafından

geldiği söylenebilir. Çünkü şiir, çok az

anlam

etme sanatıdır. “Saydam” bir yapıya

sonra

elde

edilebilir.

Şiirin

bu düzeyde okurun söz konusu şiiri

türlerine kıyasla okurundan çok daha

anlamlandırabilmesi için şiirde bağlam

fazla bir çaba bekler. Şiir dili edebiyatın

oluşturması gerekmektedir. Çünkü bir

diğer dillerinden çok farklı özelliklere

yazılı

dünyasını

metni

anlamlandırmak

metni

ancak bağlamı doğrultusunda ele alarak

zenginleştiren, düş gücünü, hayallerini
yüreklere

yazıldıktan

şair

tarafından okunması gerekmektedir. İşte

1989) ve “iyi bir şiir” diğer edebiyat

genişleterek

şiir,

anlamlandırılması için de bir okur

sahip değildir (Hanauer, 1998; Birch,

okurun

Çünkü

bağımsızlaşır ve şiirden çok sayıda

sözcükle çok fazla şey çağrıştırma, ifade

Şiir,

ve

aktaran Birch, 1989). Her okur kendi

anlamlandırma süreci okurun sosyo-

sahiptir.

okuma

kolay bir süreç değildir (Reeves, 1956;

tarafından okunduğunda yapılanır ve bir
yeniden

“şiiri

yeniden üretmeye zorladığı için asla

sınırlı

değildir. Çünkü anlam, metnin okuru

anlamda

sıra

anlamlandırma” okuru düşünmeye ve

metni yazan kişi tarafından yazma edimi
sırasında

yanı

gerçekleşebilir.

seslenen,

dışında

duyarlılıkları harekete geçiren, heyecan

Bir

metni

anlamlandırmak

bağlamı
olanaklı

değildir. Metnin bağlamı, söz konusu

veren ve yazınsal iletişimi daha çok
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metinle ilgili yer, zaman, katılımcılar,

(Gee, 1999) bu çalışmanın kuramsal

nesneler, olaylar, bilgiler, düşünceler,

tabanını oluşturmaktadır.

durumlar gibi metne anlam katacak tüm
etken öğelerden oluşur ve metinde

1. ŞİİR, ŞİİRSEL SÖYLEM

bütüncül anlama ulaşmada en önemli

VE ÖZELLİKLERİ

rolü üstlenir.
Bu çalışmada şiirsel metinlerin
Bu çalışma, yazınsal edimbilim

çözümlemeleri yapılacaktır. Dolayısıyla

çerçevesinde, anlamlandırma sürecinin,

“şiir”i ve şiir dilini incelemek gerekir.

metin-bağımlı (text-oriented) modeller

Şiir kavramı, kökeni Yunanca’dan gelen

doğrultusunda değil, bağlamlaştırılmış

(poiėo) “yapmak, imal etmek, yaratmak,

yaklaşımlar (contextualized approach)

uydurmak” anlamında kullanılan bir

doğrultusunda

terimdir (Aksan, 1993).

açıklanabileceği

görüşünden hareketle yazınsal iletişimi,
söylem ya da toplumsal etkileşim

Şiiri bir yapı ve biçim olarak

(social interaction) olarak ele almaktadır

ayakta tutan özellikler vardır. Şiir

(Verdonk ve Weber, 1995). Bu da,

dilinde şair yazınsal iletişimi kurarken

dilbilimsel olarak metinsel boyutunu

niyeti okura bilgi vermek değildir. Şiir

oluşturan (sözdizimsel, sözcüksel ve

estetik

anlambilimsel) çözümlemenin yanı sıra

anlamlandırılır. Dış dünyadaki çıplak

metin dünyasını dil yoluyla kurgulayan

gerçeklik

yazar ve bu metin dünyasını yeniden

yazılmamalı ve algılanmamalıdır. Şiirin

bilişsel

kendine özgü yapısı, dilde gerçekleşen

olarak

gerçekleştirdiği

kurgulayan
bilişsel

okurun

değerlere

kendisiyle

soyutlamalar,

süreçleri

göre

yazılır
bağlı

ve

olarak

dönüştürmelerle

açıklamak gereğini doğurmaktadır. Bu

kurulmalı ve saydam (transparent) bir

nedenlerden dolayı metinsel boyutu

yapıya sahip olmalıdır. Çünkü şiirin

oluşturan Büyük Ölçekli Yapı Kuramı

doğasında varolan çok yönlü anlamlılık
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şairin

ancak

Şiir uzun süreli aşamalardan geçerek

bir

yapı

anlamlandırılır. Çünkü okur şiirden elde

oluşturmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla

ettiği bilgilerle zihninde varolan çeşitli

şiir, kolay anlaşılabilir değildir. Okur,

şemaları canlandırarak şiiri yeniden

şiiri okuma aşamasında düşünmeye

oluşturur.

zorlanmalıdır. (Hanauer, 1998).

öbeklerden ve çeşitli örüntülerden elde

(multiple

meaninig)

geçirimsiz

(opaque)

Şiirdeki

sözcüklerden,

edilen bilgi okurun genel bilgisini de
Özetle,

şiiri

kullanarak

anlamlandırma

birçok

olası

anlamlar

oluşturmasına olanak verir.

“yeniden üretme” aşamasıdır. Şairin
günlük dili kullanarak ikinci bir dil
yarattığı şiirin özelliklerini dikkate alan
okur

şiirdeki

sözcüklere,

2. BAĞLAM

öbeklere,
İnsanlar

belirli örüntülere dayanarak çok farklı

bir

edebi

metinle

anlamlar ifade eder. Okuma sürecinde

karşılaştıklarında

okur bu örüntülerin farkındadır ve

başladıklarında metindeki karakterlerle,

dolayısıyla okuma çizgisel olmayan ve

olaylarla,

yavaş ilerleyen bir süreçtir. Şiirin

farklı

doğasındaki geçirimsiz olma özelliği,

yaşadıkları dünyadan çıkıp kendilerine

onun kolay anlaşılırlığını engeller ve

yenidünyalar

okuru zihinsel bir süreç içine sokar.

farklı dünyalar içinde hissetmeleri de

Bununla birlikte okur şiiri yeniden

yaşam

üretme aşamasında birden çok şemasını

metindeki sözcükler arasında bağlantılar

harekete geçirir (Hanauer 1998). Şiirin

kurarak,

örüntülerinin yanı sıra okur kendi genel

gerçekleşir. Kendilerini bu tür dünyalar

bilgisini de anlamlandırma sürecine

içinde

katar. Böylelikle şiirden tek bir anlam

sözcüklerin bağlama ne kadar yakın

değil fakat çok yönlü anlamalar çıkar.

ilişki içerisinde olduğu ile ilgilidir.
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ve

düşüncelerle

dünyalara

okumaya
yoğunlaşarak

dalarlar.

yaratırlar.

deneyimleri

ve

boşlukları
tasarlamaları,

İçinde

Kendilerini
bilgileriyle,
doldurarak
metindeki
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Metni anlamlandırabilmek için, metnin

kurmak için en önemli öğedir. Bir

okur deneyimiyle nasıl etkileşim içinde

bağlam

çerçevesinde

olduğunu açıklamak gerekir. Bu da,

hiçbir

yazınsal

yazınsal metinleri okuma sürecinde

olmayacaktır,

metinde

yorumlanamayacaktır.

ölçüde

“bağlam”

oluşturulabildiği

gerçekleşecektir

düşünülmeyen

metnin

anlamı
dolayısıyla
Bağlam

oluşturabilmenin yedi boyutu vardır

(Stockwell,

(Harris, 1998; aktaran Akman, 2000).

2002).

Birincisi

knowledge).

Yazınsal metinlerde anlam ve
yoruma

ulaşmak

ancak

dünya

bilgisidir

(world

okur,

kendi

Eğer

deneyimleri ve bilgisi dışında olan bir

bağlam

çerçevesinde oluşabilmektedir. Bağlam,

yazınsal

bir metni anlama ve yorumlamada

konusu yazılı metin okur için hiçbir

anahtar kavram olarak belirmektedir.

anlam

Fakat anahtar kavram olarak nitelenen

metinle

bağlamı tanımlamak kolay değildir

oluşturamayacak dolayısıyla metinden

(Akman, 2000). En geniş anlamıyla

bir anlam çıkaramayacaktır. Metin de,

bağlam şu şekilde tanımlanabilir: bir

okur için sözcüklerle dolu bir kağıt

şeyin

parçasından

bağlamı

onu

anlamlı

hale

metinle

ifade

karşılaşırsa,

etmeyecektir.

ilgili

bir

öteye

Okur,
bağlam

geçemeyecektir.

getirmek için onunla bağlantılı tüm

İkincisi,

düşünceler,

ve

(knowledge of language). Eğer okur

hale

metindeki dilbilimsel öğelerle ilgili bir

bilgilerdir;

durumlar,
bir

şeyin

olaylar
anlamlı

verili

söz

bir

dilin

bilgisidir

gelmesi için onu kendi bağlamı içinde

bilgiye

ve onunla ilgili tüm etken öğelerle

anlamlandırabilmesi

düşünmek gerekir; bağlamı dışında

olacaktır.

düşünülen

kurmak sadece kişinin deneyimlerine

her

şey

anlamsızlaşır

sahipse
Çünkü

daha

kolay

yazınsal

iletişimi

(Akman, 2000). Bu anlamda bağlam,

bağlı

yazınsal metinlerde yazınsal iletişimi

deneyimleriyle metindeki dilbilimsel
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yapıyı ilişkilendirdiği sürece anlama

Metinsel boyut, metin içinde geçen

ulaşabilecektir. Üçüncüsü, yazarla ilgili

olayların, süreçlerin v.b. metinde ne

bilgidir (authorial dimension). Metnin

şekilde verildiği ile ilgili bilgidir. Okur

yazarı ile ilgili bilgiye sahip olmak,

bu boyutların çoğunluğuna sahip ise

metnin

metinde

yüklendiği

yapılandırmaya

anlamı

yardımcı

yeniden

bağlamı

Anlaşılacağı

olacaktır.

oluşturabilecektir.

gibi bağlama ulaşmak

Dördüncüsü, metin türü ile ilgili bilgidir

okuru, okuma sürecinde her zaman faal

(generic dimension). Bu da, metni

bırakan ve kolay elde edilmeyen bir

özellikli hale getiren biçem, biçim,

süreçtir,

içerikle ilgili ulamlardır. Okur, okuduğu

bağlamı dışında düşünmek olanaksızdır.

metnin türünü bilerek onu okumaya

Bağlamı dışında düşünülen bir yazınsal

başlar. Okurun sahip olduğu tür bilgisi

metin,

metni anlamlandırılmasında ona yön

anlaşılamayacağı gibi yoruma da açık

verir ve böylelikle metni daha kolay

olmayacaktır.

fakat

bir

yazınsal

okuru

metni

tarafından

anlamlandırabilir. Beşincisi, okurun ve
yazarın

ortak

bilgisidir

(collective

3.

dimension). Yazar, okuru ile her zaman
aynı

bilgilere

düşünerek,

sahip

okurun

ÖLÇEKLİ

BÜYÜK

YAPILAR KURAMI

olmayacağını

metinden

belli

Bu

makaledeki

anlamlandırma,

şekilde

şiirdeki bağlamı okurun nasıl zihinsel

Altıncısı,
dimension).

özgül

dile

getirmelidir.

boyuttur
Burada

(specific

ve

bilişsel

söylemin

oluşturduğunun

oluşturduğu özel durumlar vardır ve

Çalışmada

genellikle

çözümlemeler

söylem

katılımcılarının

başka

şiiri

çıkarımlarda bulunmasına izin verecek
eserini

bir

amaç,

süreçlerden

şiirsel

ifadeyle
geçerek

saptanmasıdır.
metinler

üzerine

yapılacak

ve

etkileşimiyle gerçekleşir. Son boyut ise

çözümlemeler Büyük Ölçekli Yapılar

metinsel boyuttur (textual dimension).

Kuramı çerçevesinde gerçekleşecektir.
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Dolayısıyla Büyük Ölçekli Yapı Kuramı
Küçük

uygulanarak şiirlerin sözdizimsel ve
anlamsal

olarak

ölçekli

yapılar,

dizelerden ve kıtalardan oluşmaktadır

tamamlanmaları

(Gee,1999). Dizeler, kendi içlerinde

sağlanacaktır.

küçük-ölçekli dizeler ve büyük-ölçekli
Gee’ye göre (1999), dizeler,

dizeler olarak ikiye ayrılırlar. Küçük-

büyük ölçekli dizeler, kıtalar ve büyük

ölçekli-dizeler, sözcük ve öbekleri,

ölçekli yapılar, bir anlatıda ya da

büyük-ölçekli dizeler ise önermeleri ve

metinde okurun sözdizimsel yapıyı ve

tümceleri

anlamsal düzeyi nasıl birleştirdiğini ve

dizelerde kullanılan sözcük ve öbeklerin

sonunda bağlama nasıl ulaştırdığını

birlikteliklerinin

göstermek için önemli unsurlardır. Aynı

taşıdıkları daha sonra büyük-ölçekli

zamanda metni bu şekilde bölümlere

dizelerde ortaya çıkmaktadır. Dizeler

ayırmak anlamın metnin içinde nasıl

okura net anlamlar vermezler. Okuru

kurulduğunu da ortaya koymaktadır ve

bağlama götüren ise kıtalardır. Kıtalar

anlatının (şiirin) anlamsal temsilini

küçük-ölçekli yapının ikinci bölümünü

bilişsel

bir

süreç

bildirirler.

oluştururlar.

içerisine

ne

Kıtalar,

Küçük-ölçekli
tür

önermeler

bir

anlatıdaki

yerleştirmektedir. Bu bilişsel süreç,

bilginin daha büyük ve bölünmez

temelde birbirinden bağımsız olmayan,

parçasını oluşturmaktadır.

aksine birbirine sistemli bir şekilde
bağlı olan, hiyerarşik yapıya sahip iki

Şiirler dizelerden oluştukları için

farklı düzeyde ortaya çıkmaktadır. (Gee,

şiirdeki metin dünyasında yer alan

1999; vanDijk, 1980)

unsurlara

ait

bilgi

akışı

dizeler

a-) Küçük-ölçekli yapılar

aracılığıyla sağlanır. Çizgisel olarak

b-) Büyük-ölçekli yapılar

sıralanan dizeler, bir metnin bilgi
yapısını yansıtırlar. Şiirler dizelerden
oluştukları için şiirde kurulan metin

3.1. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YAPI
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dünyasında

yer

konuşmacının

alan

unsurlar

duygularına

Küçük-ölçekli bir dize okura okuduğu

ve

(sevgi,

metin

ile

ilgili

tam

veremeyebilir,

dizeler arcılığıyla aktarılır. Okur her bir

dizeler her zaman şiirde sözdizimsel ve

dizeyi okurken farklı bilgilere ulaşır.

anlambilimsel

Her

zaman,

olmayabilirler. Bu tür dizelerin şiirdeki

katılımcılar v.b. hakkında yeni bilgiler

konuyla ilgili tam ve bütüncül bir anlam

aktarır.

tek

verebilmesi için yani bilginin bütününe

başlarına şiirin bütünü hakkında okura

ulaşmak için, dizelerin sözdizimsel ve

tam bir bilgi iletmeye yetmez. Bu tür

anlamsal

karmaşık bilgi içeren ve bütünde tek

gerekmektedir. Her bir küçük-ölçekli

başlarına bir anlam taşımayan dizeleri

dizenin sözdizimsel ve anlamsal olarak

Gee,

tamamlandığı ve bilginin bütününe

dize
Bu

okura,

bağlamda

yer,

dizeler

küçük-ölçekli dizeler olarak

adlandırır.

Küçük-ölçekli

ölçekli

bütünlüğe

olarak

ulaşılabildiği

dizeler,

bir

küçük

bilgi

özlem, öfke v.b.) ilişkin bilgi okura

bir

yani

bir

sahip

tamamlanmaları

dizeleri

Gee,

büyük-

şiirdeki sözcük, öbekler ve onların

ölçekli dizeler olarak adlandırmaktadır.

yüklendikleri anlamlar ayrıca sözcük ve

Bu bağlamda küçük ve büyük-ölçekli

öbeklerin

(collocational)

dizelerin bilginin bütününe ulaşmak için

olarak birbiriyle kullanımları sonucu

önemli rolleri vardır. Küçük-ölçekli

ortaya

dizeler anlatıda küçük-ölçekli yapıyı

eşdizimsel
çıkan

yeni

anlamlardan

oluşturan aşamasal sıranın ilk öğesidir

oluşmaktadır.

(Gee, 1999). Daha sonra büyük ölçekli
dizeler

Küçük ölçekli dizeler anlatıda

gelmektedir.

Büyük

ölçekli

detayları verdikleri için daha karmaşık

dizeler önermelerden ve tümcelerden

bilgileri

oluşmaktadır. Fakat şiirin yapısında

içerirler

ve

daha

somut

düzeydedirler (van Dijk, 1980). Çünkü

kıtalardan

küçük-ölçekli dizelerde okur, bilginin

büyük-ölçekli

sadece belli bir kısmına ulaşabilir.

üstlenmekte

312

söz

edilemeyeceği
dizeler

ve

için

kıta

görevini

şiirdeki

bağlamı

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:95 K:109

oluşturmaktadır. Küçük-ölçekli dizedeki

3.2. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YAPI

her bir yeni bilgi büyük-ölçekli dizede
sözdizimsel

ve

anlamsal

Bir

olarak

söylemin,

tamamlanarak bilginin bütününe ulaşır.

anlambilimsel

Böylelikle

ölçekli

bilgiler

gruplanırlar

ve

yapısı

yapının

metnin

sadece

analizi

ile

küçük
ortaya

kıtalar,

çıkmaz. Çünkü metnin önermelerinden

büyük-ölçekli dizelerden oluşmaktadır

bütüncül bir anlambilimsel yapı ya da

ve şiirdeki her bir kıta okurun şiirde

van

bağlamı oluşturmasına yarayacak yer,

adlandırdığı gibi “söylemin konusu”nu

zaman, katılımcı v.b. gibi konularda

oluşturmak için büyük ölçekli yapıya

bilgiler sunmaktadır. Konu değiştiğinde

ihtiyaç

kıtalar da değişmektedir. Böylelikle

metnin konusunda biçimlenen anlamlı

bağlamı oluşturan bütüncül anlama

bir bütün kurabilmek için bütüncül bir

ulaşılmaktadır.

sınırlama gereklidir. Söylemin, metnin

kıtaları

oluştururlar.

Yani

Küçük-ölçekli yapı

Dijk

ve

Kintch’in

duyulmaktadır.

(1978)

Söylemin,

anlama

konusunun açıkça ortaya çıkması için

ulaştıramaz. İşte bu durumda okurun

anlambilimsel büyük ölçekli yapılara

karşısına

ihtiyaç

anlatıda

okuru
aşamalı

bütüncül
olarak

daha

üst

vardır.

Metnin

konusunun

seviyede olan büyük-ölçekli yapı çıkar.

önermelere bağlı olarak ortaya çıkması

Yani büyük-ölçekli yapı, küçük-ölçekli

ise

yapıdan doğar (van Dijk, 1980). Bir

gerçekleşir. Bu tür kurallar metnin

metinde/şiirde

bütünü

küçük ölçekli yapısında bulunan detaylı

oluşturan, okurun daha genel anlamlara

bilgiyi azaltarak düzenler. Metindeki

varmasını sağlayan, daha büyük ve daha

aynı gerçekleri, fakat daha bütüncül bir

genel bilgileri içeren ve anlatının soyut

bakış açısından değerlendirirler. Bu

kısmını oluşturan seviye büyük-ölçekli

kurallar: silme (deletion), genelleme

yapıdan oluşmaktadır.

(generalization),

anlamsal

bazı

kurallar

ve

çerçevesinde

kuruluştur

(construction). Büyük-ölçekli yapı belli
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bir hiyerarşi içerisinde küçük-ölçekli
Büyük-ölçekli

yapıdan daha üst seviyededir. Büyük-

yapı,

küçük-

ölçekli yapı bir anlatının bütüncül ve

ölçekli yapıdan elde edilen somut ve

kapsamlı anlamını temsil eder. Okur

karmaşık bilgiyi düzenler ve daha soyut

büyük-ölçekli yapı sayesinde anlatıyı

fakat genel bilgiye ulaştırır. Küçük-

anlar, alımlar ve değerlendirir. (van

ölçekli

Dijk ve Kintch; 1978).

büyük-ölçekli yapı sayesinde düzene

yapıdaki

sokulması
Büyük-ölçekli
bütüncül

anlama

işlevleri

vardır

yapının,

götürecek
(van

Dijk,

karmaşık

sonucu

bilginin

okur,

bilgiyi

okuru

hafızasında tutabilir dolayısıyla bilgiyi

önemli

daha anlaşılır ve kullanılır hale sokar.

1980).

Böylelikle

okur,

hafızasında

Bunların ilki bilgi düzeneği karmaşık

tutamayacağı,

yararlanamayacağı

olan küçük-ölçekli yapılardaki bilgiyi

bilgiyi büyük-ölçekli yapı sayesinde

düzenlemesidir. Okurun sadece küçük-

düzenler, belli bir forma sokar ve işletir.

ölçekli yapıdan elde ettiğimiz karmaşık

(van Dijk, 1980).

ve bütünü kapsamayan bilgi ile asıl,
kapsamlı anlama ulaşması mümkün

Büyük-ölçekli yapının bir diğer

değildir. Bu tür bir anlambilimsel

işlevi, küçük-ölçekli yapı seviyesindeki

düzeni sağlayan en önemli faktörlerden

karmaşık bilginin azaltılmasıdır. Okur,

biri

her

bağdaşıklıktır.

Büyük-ölçekli

ne

yapılar bir anlatının bağdaşık bir bütün

sayesinde

olmasını sağlarlar. Büyük-ölçekli yapı

karmaşık

tarafından

bilginin

belirlenen

bağdaşıklık

kadar

büyük-ölçekli

küçük-ölçekli
bilgiyi

düzenlese

hafızada

yapı

yapıdaki
de

kalması

bu
ve

bir

kullanılması için azaltılmasına ihtiyaç

söylemi, bir metni, bir diğer anlatıdan,

vardır. Çünkü her hangi bir hikayeyi, bir

söylemden ya da metinden ayırt etmesi

olayı v.b anlatırken, anlatan kişi o

mümkün değildir.

olayın, hikayenin ya da anlatının tüm

olmazsa,

okurun

bir

anlatıyı,
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ayrıntılarını değil sadece belli başlı,

bütüncül anlama ulaştıramazlar ve kendi

önemli kısımlarını aklında tutabilir ve

içlerinde

anlatabilir. İşte büyük-ölçekli yapı bu

sağlayamazlar. Bu durumda okurun

eksiltmeyi yapıp bilgiyi hatırlamayı ve

karşısına

büyük-ölçekli

yapı

kullanmayı sağlar. Büyük-ölçekli yapı

çıkmaktadır.

Küçük-ölçekli

yapılar

bu

anlambilimsel

azaltılan

karmaşık

bilginin

anlamsal

temsilidirler ve bilgiyi daha genel ve

sağlayamadıkları

açık bilgi haline getirirler.

bütünlüğü

bir

bütünlük

bütünlük

bir
için

sağlayan

bu

anlamsal

büyük-ölçekli

yapılardır. Diğer bir deyişle bu tür
Sonuç

olarak,

yapılar okurun anlatıyı anlayıp hafızada

büyük-ölçekli

yapı, bilginin hızlı ve etkili bir şekilde

tutmasını

verilmesini ve uygun kullanılmasını

oluşturmaktadır. Gee, ise konuşma dili

sağlarlar. Dolayısıyla okurun hiyerarşik

çözümlemelerinde uyguladığı (1999)

sıralamada daha alt seviyede olan

modelinde büyük-ölçekli yapıyı altı

küçük- ölçekli yapıdaki anlamdan daha

bölüme ayırmaktadır.

genel

1) yer ve zaman,

anlamlara

varmasını

sağlar.

sağlayan

derin

yapısını

Böylelikle de okur, anlatıdaki karmaşık

2) problemin ortaya atılması,

bilgiyi anlar, alımlar ve söz konusu

3) problemin doruk noktası,

metinden/şiirden yeni bir anlam ve

4) değerlendirme,

bağlam oluşturur.

5) problemin çözüldüğü bölüm,
6) derin yapıdaki öykünün bitiş noktası.

Daha önce de bahsedildiği gibi
küçük-ölçekli
iletilmek

yapı

istenen

okuru,
bilginin

şiirde

Fakat bu altı bölümden oluşan

tümüne

büyük ölçekli yapı anlatı üst yapısının

ulaştıramazlar. Onlar, şiirdeki bilginin

çözümlemelerinde

sadece belli kısımlarını ve karmaşık

superstructure) kullanılan bir yöntemdir.

olarak

Anlatı üst yapısı, büyük ölçekli yapının

verirler.

Dolayısıyla,

okuru
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en üst seviyesini oluşturmaktadır ( van

ilginçliğini açığa vuran değerlendirme

Dijk, 1977; Kintch ve Dijk, 1983;

bölümü; daha sonra ise eserde ortaya

aktaran, Cortazzi, 1993) ve bir anlatı

atılan problemin çözüldüğü ve de şiirin

metninin bütüncül anlamını kapsayan

geri plandaki olayın bitiş bölümünü

genel yapısını göstermektedir. Anlatı

kapsamaktadır. Dolaysıyla okur bu altı

üst yapısı, anlatıdaki bütüncül biçimi

bölüm

sağlayarak
yapıları

büyük

ölçekli

oluşturmakta

(Cortazzi,

1993).

anlamlandırmaktadır.

anlamsal

düzenler

sonunda

şiirde

bağlam

ve

şiiri

Gee’nin (1999) sunmuş olduğu bu altı
bölüm

sonucunda

okur,

okuduğu

5.

metinde bağlama ulaşacak bilgileri (yer,

ÇÖZÜMLEME

VE

BULGULAR

zaman, katılımcılar, anlatının konusu
Bu çalışmada Gee’nin (1999)

gibi) edinir. Anlatı üst yapısı ise okurun
büyük

ölçekli

yapıdan

olduğu

bilgileri

yeniden

üretmesine

elde

hatırlamasına
yardımcı

etmiş

metnin kendi içinde var olan anlamı ve

ve

bizim metne yüklediğimiz anlamıyla
metnin

olur

yapısını

birbirinden

(Cortazzi, 1993). Okur, bilişsel olarak

ayırmaksızın bir arada tutarak okurun

şiiri

bağlama ulaşabilmesi

bu

bölümlere

ayırmaktadır.

için sunduğu

Böylelikle şiirin dize boyutunda değil

model vardır ve bu model şiirlerin ilk

fakat bütününde şiir hakkında derin

olarak küçük ölçekli ve büyük ölçekli

yapıda oluşan bütüncül ve genel bilgiye

dizeleri

ulaşmaktadır. Bu altı bölüm, şiirin en

yapısını, daha sonra asıl, bütüncül

büyük parçalarını oluşturmakta ve şiirin

anlama

geçtiği yer, zaman ve katılımcıları; her

ölçekli yapısını oluşturmaya yöneliktir.

hangi bir problemin ortaya atılması;

Böylelikle okur, şiirin yapısını ve

aynı problemin belli bir çözüme doğru

anlamını birleştirecek, onu sözdizimsel

yönelmesi;

ve anlambilimsel olarak tamamlayarak

söz

konusu

eserin
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bağlama ulaşacak ve sonuçta şiiri

2e nerdesin

anlamlı hale getirecektir. Çözümleme
Attila

İlhan’ın

yapılacaktır:

1.

iki

şiiri

Yalnızlık

üzerinde
şiiri,

5.1.1.

BÜYÜK

ÖLÇEKLİ

YAPI ÇÖZÜMLEMESİ:

2.

Deprem bekçisi.

ÖLÇEKLİ

5.1.1.1.KÜÇÜK
YAPI

“YALNIZLIK

5.1.

ŞİİRİ”
a. Küçük ölçekli dizeler

ADLI ŞİİRİN İNCELENMESİ

Gee’nin modeline göre (1999)
bazı

Çalışmadaki inceleme konusu ilk

dizeler

sözdizimsel

ve

şiir Attila İlhan’ın “Yalnızlık Şiiri” adlı

anlambilimsel olarak kendi içinde bir

şiiridir.

bütünlük göstermeyebilir. Bu dizeleri
Yalnızlık Şiiri

Gee, (1999) küçük ölçekli dizeler olarak

1a karanlığın insanı delirten bir

adlandırır. “Yalnızlık şiiri”isimli şiirdeki
dizelerin

ihtişamı vardır

sözdizimsel

tamamlandığı noktaya kadar tarama

1b yıldızlar aydınlık fikirler gibi

yapıldığında görülmektedir ki her bir

havada salkım salkım

dize

1c bu gece dağ başları kadar

kendi

içinde

sözdizimsel

ve

anlambilimsel bir bütünlüğe sahiptir.

yalnızım

Dolayısıyla bu şiirde küçük ölçekli

2a çiçekler damlıyor gecenin
parmaklarından

dizeler bulunmamakta ve her bir dize
kendi

2b dudaklarımda eski bir mektep

içinde

sözdizimsel

ve

anlambilimsel bir bütünlük sağladığı için

türküsü

büyük ölçekli dize niteliğindedir.

2c karanlıkta sana doğru uzanmış
ellerim
2d

olarak

gözlerim

gözlerini

b. Büyük ölçekli dizeler

arıyor

durmadan
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Konuşmacı

Şiirde verilen bilginin bütününe

1a

dizesinde

ulaşmak için dizelerin sözdizimsel ve

karanlığı tanımlamaktadır. “Karanlığın

anlambilimsel

ihtişamı” eşdizimi niteleme derecesini

olarak

tamamlandığı

noktaya kadar tarama yapılmış ve her bir

arttırarak

dizenin büyük ölçekli dize niteliğinde

vurgulamaktadır. Bu karanlığı ancak

olduğu saptanmıştır. Bu dizeler 1a- 1b-

yıldızların gece gökyüzünü aydınlattığı

1c şeklinde numaralandırılmış ve yeni

gibi fikirler kırabilir. İnsanlar gökyüzüne

bilgi veren sözcüklerin altı çizilmiştir.

ve yıldızlara kendilerini en yakın dağ

Gee’nin yöntemi içinde büyük ölçekli

başlarında hissederler ve dağ başları her

dizeler bağlama ulaşmamızı sağlayan

zaman yalnızlığı simgeler. Konuşmacı,

kıtaları oluşturmaktadır. Bilindiği gibi

1c dizesi ile dağ başlarındaki bu ruh

kıtalar, belli bir zaman ve yerde bir

halini okura açıklar. Özellikle geceleri

olayla ilgili bilgi verirler ve bu bilgiler

yoğun bir karanlık içinde dağ başlarında

değiştiğinde

değişir.

karanlığı kıracak sadece yıldızlar vardır.

“Yalnızlık şiiri” isimli şiirde 1a- 2b- 1c

Konuşmacı içinde bulunduğu yalnızlığı

tek başına büyük ölçekli dizelerdir, fakat

tüm

birlikte bir kıta oluştururlar. Bu kıtalar

başlarındaki ruh haline benzetmektedir.

gruplanır,
kıtaya

kıtalar

bilgiler

geçilir

ve

da

değiştiğinde
farklı

karanlığın

yaşamdan

yoğunluğunu

soyutlayıp

dağ

2a çiçekler damlıyor gecenin

yeni

parmaklarından

şekilde

2b dudaklarımda eski bir mektep

numaralandırılır.
türküsü

1a karanlığın insanı delirten bir

2c karanlıkta sana doğru uzanmış

ihtişamı vardır
1b yıldızlar aydınlık fikirler gibi

ellerim
2d gözlerim

havada salkım salkım
1c bu gece dağ başları kadar

durmadan

yalnızım

2e nerdesin
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çoğu

Umutsuz ve yalnız zamanlarda

yansıtılmaktadır ve Gee’nin modeline

kez

göre (1999) şu şekilde açıklanabilir.

insanlar

geçmişe,

mutlu

a) Şiirde konuşmacını derinden

günlerine yoğun bir özlem duyarlar. 2b
dizesinde

bu

özlem

bir

hissettiği yalnızlık duygusunun özellikle

mektep

türküsüyle vurgulanmaktadır. Tüm bu

bir

karamsar ortamda ise özlemi duyulan

görülmektedir. Zaman, “bu gece” öbeği

kişiye

yakarış

ile belirtilmiştir. Zaman,açık bir şekilde

Konuşmacının

zihinde canlandırılamamaktadır, sadece

duyduğu yalnızlık ve onulmaz karanlık

bir gece vakti olduğunu bilinir. Çünkü

için gördüğü tek çare beklediği, umut

konuşmacı “bu” gösterici öğesi ile kendi

ettiği kişi olarak karşımıza çıkmaktadır.

zihnindeki

2e

diyerek

Gösterici öğeler onları dile getiren kişiye

içinde

bulunduğu

göre anlam kazanırlar. Olayın geçtiği yer

kurtaracak

kişiye

bir

sesleniş,

hissettirilmektedir.

dizesinde

konuşmacı,

“neredesin”

onu

buhrandan

bir

gece

vaktine

zamanı

BÜYÜK

atılması

ÖLÇEKLİ

1a

başlamaktadır.

YAPI
Şiirdeki

Okurun

sonucu

şiirdeki

ki

problemin
dizesiyle

Şiirde

ortaya
birlikte

konuşmacının

yapı

yalnızlık duygusu verilmekte ve şiir

yapının

aktıkça bu duygu nitelenmektedir. Fakat

ortaya

çıkmaz.

1a dizesinde konuşmacı “insanı delirten

bütüncül

anlama

karanlık”tan

anlambilimsel

küçük

incelenmesi

yansıtmaktadır.

b) Şiirin tümü incelendiğinde
görülmektedir

sadece

geldiği

belirtilmemiştir.

yakarmaktadır.

5.1.1.2.

denk

ölçekli

bahsederken

ulaşabilmesi ve geri plandaki öyküsel

hissettiği

boyutu ortaya çıkarabilmesi için şiirin

vermektedir. Daha sonraki dizelerde

büyük ölçekli yapısına ihtiyaç vardır. Bu

gösterici öğe ile belirtilen zamanın bir

şiirde konuşmacının yalnızlık duygusu

gece vakti olduğu anlaşılmaktadır ve o
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geceki karanlık konuşmacının yalnızlık

“neredesin” dizesiyle sona ermekte ve

duygusunu daha da arttırmaktadır.

bir

Konuşmacını

c) Problemin duygusal doruk
noktası

1c

dizesi

çıkmaktadır.

ile

karşımıza

Konuşmacı

duyduğu

çözüme

ulaşamamaktadır.
yalnızlık

duygusu

sevgiliye yapılan seslenişle giderilmeye
çalışılmakta,

fakat

bu

yakarışı

yalnızlık hissini “dağ başının yalnızlığı”

çözüme

benzetmesiyle

bu

sevgiliyi arayış, bir anlamda da içinde

yoğunluğunu

bulunduğu yalnızlıktan kurtulmak için

nitelemekte

duygunun
vurgulamaktadır.

ve

Problemin

atılmasıyla verilen “karanlık” sözcüğü
doruk

noktasında

konuşmacını

yalnızlık

duygusuyla

kesişmekte

ve

daha

da

Çünkü

yaptığı arayış şiirin bitişinde hala devam

ortaya

problemin

ulaşamamaktadır.

bir

etmektedir.

5.2.

anlam

“DEPREM

BEKÇİSİ”

ADLI ŞİİRİN İNCELENMESİ
Çalışmada kuramsal çerçevede

kazanmaktadır.
verilen

d) Son aşamada şiirde yaşanan

bilgiler

doğrultusunda

duygusal noktanın belli bir çözüme

incelenecek üçüncü şiir Attila İlhan’ın

ulaşmadığını ve şiirin doruk kısmıyla

“Deprem bekçisi” isimli şiiridir.

bittiği

görülmektedir.

Problemin

Deprem Bekçisi
1ai mıknatıstı bir anten gibi tek

duygusal, doruk noktası 1c dizesiyle
başlamakta ve şiirin sonuna kadar
sürmektedir.

Konuşmacı,

yalnızlık duygusuyla

tek

yaşadığı

1aii

birlikte büyük

kirpiklerim

gökyüzüne

açılmış

olasılıkla bir sevgiliye olan seslenişi dile

1b dilimde yanık yıldızların tadı

getirmekte ve yalnızlığının getirdiği can

1c ayakta ne uyku ne durak

sıkıntısını, kederi ve hüznü seslendiği

1d bütün gece deprem bekledim

kişinin

1e olmadık saatleri yokladım

gidermeye

gelmesini

umut

çalışmaktadır.

ederek
Şiir

1f hiçbiri yerinden kımıldamadı
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1g

deprem

gecesini

Şiirdeki dizeler sözdizimsel ve

dörde

katladım
1h

anlambilimsel
karanlıkta

sustum

olarak

incelendiğinde,

yukarıda da açıklandığı gibi, 1a dizeleri

büyük

dışındaki dizelerin büyük ölçekli dize

bekledim

özelliği taşımakta olduğu görülmektedir.

1i ölüm bıçak gibi parlıyordu

Çünkü
5.3.1.

BÜYÜK

KÜÇÜK

dizeler

sözdizimsel

ÖLÇEKLİ

ve

kendi

başlarına

anlambilimsel

bir

bütünlük oluşturmakta ve dolayısıyla

YAPI ÇÖZÜMLEMESİ:
5.3.1.1.

bu

bağımsız tümce niteliği taşımaktadırlar.

ÖLÇEKLİ

Fakat “mıknatıslı bin anten gibi tek tek”

YAPI
a. Küçük ölçekli dizeler

ve “gökyüzüne açılmış kirpiklerim”

Şiirde tüm dizeler sözdizimsel ve

tümceleri tek başlarına tümce niteliğinde

anlambilimsel olarak tamamlandıkları

olmadıkları için küçük ölçekli dize,

noktaya kadar tarandıklarında, sadece 1a

birlikte bütünlüğe sahip oldukları için

dizelerinin

büyük

küçük

ölçekli

yapı

ölçekli

dize

oluşturmaktadır.

özelliğinde olduğu görülmektedir. 1ai,

Şiirde her büyük ölçekli dize 1a, 1b, 1c,

1aii dizeleri tek başlarına, iletilmek

1d

istene bilginin bir kısmını içermektedir

Gee’nin modelinde (1999) büyük ölçekli

ve ancak ikisi birlikte okunduğunda

dizeler gruplanarak kıtaları oluşturur.

verilen bilginin bütününe ulaşılabilir.

Kıtalar

Şiirdeki diğer dizeler ise sözdizimsel ve

olaylara göre değişir. “Deprem bekçisi”

anlambilimsel olarak kendi içinde bir

isimli şiirde Gee’nin modeli (1999)

bütünlük

doğrultusunda

gösteren

tümce

şeklinde

farklı

numaralandırılmıştır.

bilgiler

tek

bir

içeren

kıta

farklı

olduğu

görülmektedir.

niteliğindedirler.

1ai mıknatıstı bir anten gibi tek

b. Büyük ölçekli dizeler
tek
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1aii

gökyüzüne

bıçak gibi soluğunu sürekli hissettirir

açılmış

şekilde

kirpiklerim

kendisine

yakın

olduğunu

1b dilimde yanık yıldızların tadı

vurgulamaktadır. Karanlıkta bıçak nasıl

1c ayakta ne uyku ne durak

parıldar ve orda olduğunu hissettirirse,

1d bütün gece deprem bekledim

deprem de (ölüm) varlığını ve korkusunu

1e olmadık saatleri yokladım

hissettirmektedir.

1f hiçbiri yerinden kımıldamadı

korkuyu ancak tüm algıları açık ve

1g

kaygılı

deprem

gecesini

dörde

katladım

şekilde

bu

sabahı

bekleyerek

BÜYÜK

ÖLÇEKLİ

yenebilmektedir.

1h

karanlıkta

sustum

büyük

bekledim

5.3.1.2.

1i ölüm bıçak gibi parlıyordu
Konuşmacı,
anten”e

Konuşmacı

benzettiği

YAPI

“mıknatıslı

bir

kirpiklerini

hiç

Şiirin
ortaya

anlambilimsel

çıkarıp

bütüncül

yapısını
anlama

kırpmadan, ayakta ve uykusuz bir

ulaşabilmek ve geri plandaki öyküsünü

bekleme süreci içine girmiştir. Bu

(konusunu)

beklemenin

büyük

depremle

ilgili

olduğu

açığa

ölçekli

çıkarabilmek
yapının

için

kurulması

çıkarımı, şiirin başlığından yola çıkılarak

gerekmektedir. Gee’nin modeline göre

yapılabilmektedir.

(1999) “Deprem bekçisi” isimli şiirin

Bu

çıkarım,

1d

dizesiyle doğrulanmaktadır. Konuşmacı,

büyük

ölçekli

daha önce deprem yaşamış insanın

açıklanabilir.

yapısı

şu

şekilde

korkusu ve kaygısı içinde, bir şeylerin
kıpırtısını, etraftaki en ufak kımıltıyı

a) Şiirde geçen zaman gece

gözlemektedir. 1g dizesinde bu bekleme

vaktidir ve 1d büyük ölçekli dizesinde “

süresinin ona ne kadar uzun geldiğini

bütün

tanımlamaktadır. “Bıçak gibi parlayan

belirtilmiştir.

ölüm” benzetmesiyle, depremin tıpkı bir

konuşmacının sözünü ettiği zaman tüm
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geceyi kapsayan bir zaman diliminde

yoğun

bir

noktaya

gerçekleşmektedir. Hangi gece olduğu

getirmektedir.

ulaştığını

dile

d) Şiirde problemin çözüldüğü ve

açık bir şekilde verilmemiştir fakat bu,
anlamlandırmayı

bitiş noktası birbiriyle iç içe girmiş

engellememektedir. Şiirde olayın geçtiği

durumdadır ve 1h ile 1i dizelerinde

yer belirtilmemiştir, ancak konuşmacının

verilmiştir. Konuşmacı yapabileceği bir

bütün

ayakta

şeylerin olmadığını bilerek ümitsizce

depremi beklemiş olması düşünülerek

beklemektedir. Ama her an gelebilecek

şiirde olayın geçtiği yerin konuşmacının

depremin

evi olduğu çıkarımı yapılabilir.

ölümü

şiiri

gece

b)
atılması

hiç

Şiirde
1d

uyumadan

problemin

dizesinde

konuşmacının

karşımıza

hakkında

içermektedir.

1d

ön
dizesine

deprem

kadar

6.

bekleyerek

BULGULAR

Bu çalışmada Attila İlhan’ın
şiirlerinde anlama ulaşma sürecinde

sonucunda

metnin

deprem

dilbilimsel

yüzünden

VE

TARTIŞMA

hissedilen psikolojik bunalımla başka bir
kaygısı

bitimi

bilgiler

anlaşılmamaktadır, fakat 1d dizesi ile
yaşanan

kendini

Şiirin
depremi

ve

ölümü düşünmesiyle sonuçlanmaktadır.

konuşmacının neden uykusuz kaldığı
birlikte

yaşamakta

düşünmekten

alamamaktadır.

ortaya

çıkmakta, ancak 1d ye kadar olan dizeler
problem

korkusunu

uykusuz

yüzey

yapısında
öğelerin

yer

alan

biçimsel

çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Büyük

kaldığı anlaşılmaktadır.

Ölçekli Yapı Kuramı Gee’nin (1999)

c) 1e, 1f, 1g dizelerinde şiirde
noktasına

sunmuş olduğu model doğrultusunda

varmaktadır. Konuşmacı daha önceki

uygulanmış ve şiirler ilk olarak küçük

problem

deprem

duygusal
gecesinde

yaşamış

ölçekli yapı daha sonra büyük ölçekli

olduğu

korkuyu, kaygıyı, dehşeti bu sefer daha

yapılarına

fazla hissetmekte ve duygularının daha

modelinde (1999) küçük ölçekli yapı,
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küçük ölçekli dizeler, büyük ölçekli

tanımına

dizeler ve kıtalardan oluşmaktadır. Şiir,

(2002) öykü tanımına uygun olduğunu

yapısı gereği anlatı türlerinden çok farklı

göstermektedir.1 Bu da, bu şiirlerin

özellikler taşıdığı için şiirsel metinlerin

“öykü”

çoğunluğunun küçük ölçekli dizelerden

olmaktadır.

oluşması beklenmektedir, küçük ölçekli

öyküyü tanımlayarak öyküselliğe de bazı

dizeler, iletilmek istenen bilginin sadece
belli

kısmını

sözdizimsel

verirler.

olarak

tamamlanmamış
ise

şiirlerde küçük ölçekli dizelere çok az
rastlandığı ya da hiç rastlanmadığı
görülmektedir. Şiirlerin sadece sözcük
ve

öbek

düzleminden

sözdizimsel
dizeler

olarak

şeklinde

oluşan,

tamamlanmamış

değil,

daha

çok

sözdizimsel bütünlüğe sahip tümceler
şeklinde

yazıldıkları

görülmektedir.

Yani şiirler çoğunlukla büyük ölçekli
dizelerden oluşmaktadır. Bu da, şiirlerin
düzyazı (anlatı) özelliğini yansıtmasına
neden olmaktadır. Şiirlerdeki dizelerin
çoğunluğu hem sözdizimsel hem de
anlambilimsel
dizelerdir.

olarak

Küçük

rastlanmaması

bu

tamamlanmış

ölçekli

dizelere

şiirlerin

şiirsellik

Rimmon-Kenan’ın

yaratmasına

neden

Rimmon-Kenan

(2002)

Attila
İlhan’ın
şiirlerinde
yakaladığımız öyküsellik boyutunun, bu türe
özgü hangi özellikleri taşıdığını bulabilmek için
bir metin türü olarak öykünün hangi dilsel
özellikleri taşıdığını bilmemiz gerekir. Bu
çalışmada,
Rimmon-Kenan’ın
(2002)
saptamalarından yararlanılacaktır. RimmonKenan (2002) öyküyü tanımlayarak öyküselliğe
de bazı kıstaslar getirir. Rimmon-Kenan’a göre
(2002:3) öykü, metindeki düzenlenişinden
soyutlanarak, içindeki katılımcılarla birlikte
zamandizinsel olarak tekrar kurulan olaylardan
oluşmaktadır. Olaylar ve katılımcılar metinden
soyutlanmış biçimde bulunmaktadır ve bu
soyutlama öykünün, açıklığını, elle tutulurluğunu
engeller. Öyküye açıklık kazandırmak ise
öyküyü açımlama (paraphrase) şeklinde yazarak
gerçekleşir. Öykü açımlaması da öykünün içinde
geçen olayların akışını isimlendirerek (labeling)
elde edilir. Öykü açımlamasında olayları
isimlendirmek öyküde kullanılan sözcüklerle
aynı olmak zorunda değildir. İsimlendirme,
soyutlamanın seviyesi ve öyküyü anlamlı
kılabilme gerekliliğine göre başlıklar altında
toplanarak yapılabilir. Öykü boyunca ilerledikçe
bu isimlendirmelerde değişebilmektedir. Öykü
açımlamasının gerçekleşebilmesi için olayların
zamandizinsel bir sırası olmalı ve o sıralamaya
göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı
sıra bir anlatıya öyküsellik boyutunu katan diğer
koşul ise nedenselliktir (causality). Birbirini
takip eden olaylar birbirlerine neden-sonuç
ilişkisi ile bağlanırlar. Bu tür neden-sonuç ilişkisi
öykünün içerisinde geçen ve birbirini takip eden
olaylara açıklık getirerek okurun, öyküyü
anlamlandırmasını
kolaylaştırmaktadır
(
Rimmon-Kenan, 2002: 13-20).

Dolayısıyla

incelendiğinde

etkisi

1

biçimdedirler. İlhan’ın şiirleri bu model
doğrultusunda

değil,
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kıstaslar getirir. Attila ilhan’ın veri

yaratıldığını gösteren diğer bir bulgudur.

tabanını

Oysaki

oluşturan

çerçevedeki

şiirleri

kuramsal

bilgiler

Caudwell

(1974)

şiirin

özelliklerini belirtirken şiirin başka bir

ışığında

incelendiğinde Rimmon-Kenan’a göre

dile

(2002) öykünün temel özellikleri olan

bahsetmektedir. Bu da, şiirin açımlama

“isimlendirerek

yapılmasındaki

zorluğu

çıkarmaktadır.

Şiirlerde

açımlamanın”,

“zamandizinsel

sırada

“nedenselliğin”

Attila

ilerlemenin”,

çevrilmesini

zorluğundan
ön

plana

dizinsellik

şiirinin

karışık olarak verilse de açımlamalardan

temelini oluşturduğu görülmektedir. Bu

elde edilen isimlendirmeler sayesinde

şiirlerin geri planında zamandizinsel

zihinde

şekilde ilerleyen, gerçekleşen olaylar

kurulabilmektedir.

kurgulanmıştır.

Fakat

İlhan

bu

zamandizinsel

bir

düzlem

olayların
Attila

bazıları çizgisel düzlemde verilmeyip

İlhan

şiirlerinde

yerleri değiştirilmiş ve o şekilde etki

öyküselliği açığa çıkaran son gösterge

yaratılmaya

ise

birlikte

çalışılmıştır.
şiirlerin

Bununla

şiirlerin

“nedensellik”

üzerine

kurulmuş olmasıdır (Rimmon-Kenan,

açımlaması

yapılabilmekte (Rimmon-Kenan, 2002)

2002).

ve şiirlerde geçen olaylar, olayların akışı

zamandizinsel

açımlama ile isimlendirilebilmektedir.

çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi ile

Örneğin, “Deprem Bekçisi” isimli şiiri

ilgili çıkarımlarda bulunmasını sağlar.

“endişeyle

gibi

Bu tür bir neden-sonuç ilişkisi de ancak

açımlayabilmekteyiz.

sözdizimsel düzlemde oluşturulabilir.

deprem

isimlendirmeyle
Şiirin

içinde

değişmesiyle,
yapılan

bekleme”

Nedensellik,
ilerleyen

olayların

Veri

açımlama

sırasında

incelendiğinde, şiirlerin içinde geçen
olayların

oluşturan

kurgu

geçen

isimlendirmelerde

tabanını

okurun,

birbirlerine

şiirler

neden-sonuç

değişmektedir. Bir başka ifade ile, Attila

ilişkisi ile bağlı olduğu görülmektedir.

İlhan şiirlerinin geri planında öyküler

Örneğin, “Garipseme” isimli şiirde şiiri
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dile getiren konuşmacı içinde bulunduğu

taşıyarak gerçekleştirdiği söylenebilir.

durumdan

sıkıntılı,

Bu şiirler, yapısal olarak şiir özellikleri

kasvetli, kederli bir hava içerisindedir.

taşısalar da aslında Rimmon-Kenan’ın

Konuşmacının içinde bulunduğu bu

(2002) önerdiği ve bir öykü için gerekli

hüzünlü, sıkıntılı, kederli havanın nedeni

ölçütlerle temellendikleri görülmektedir.

ise ilk bakışta mevsim gibi görünse de

Şiirlerde derin yapıda, bir başlangıcı

aslında toplumsal kaygı ve sevgiliye

olan, birbiri ardına gelen ve sonlanan

duyulan özlemden kaynaklandığı göze

olaylar dizgesi neden-sonuç ilişkisi ile

çarpmaktadır.

dolayı

neden-sonuç

hüzünlü,

Şiirde

geçen

olaylar

birbirine bağlı öyküler oluşmaktadır.

ilişkisi

içinde

kolayca

Dolayısıyla şiir türü ile ilgili olarak

bağlanarak

şiir

birbirlerine

zihinde

varolan

yazınsal

şemaların

anlamlandırılabilmektedir. Bu da, veri

bozulmalarına neden olmakta ve bunun

tabanını

sonucu olarak söylem sapması/ tür

oluşturan şiirlerin şiirsellik

özelliğinden çok, öyküsellik özelliğinin

sapması

ağır

şemalar, her okurun bilişsel olarak aktif

bastığı

yönünde

bir

etki

olmasını

yaratmaktadır.

gerçekleşmektedir.
yönlendirmeden,

Şiirlerde
hazır

bir

şekilde bulunmaktadır. Sözcükler ilk
anlamlarıyla kullanıldıkları için, farklı

SONUÇ

anlamlar yaratmaya gerek kalınmadan
Bu

çözümlemede

Gee’nin

şiirsel

modeli

metinler

şiir anlamlandırılabilmektedir. Ayrıca

doğrultusunda

başlıkların canlandırdığı şemalar şiir

incelenmiştir ve kuralların ne ölçüde
işlediği

bulunmuştur.

Sonuç

boyunca ya da şiirin sonunda sürpriz

olarak

etkiler yaratmamaktadır.

çalışmada kullanılan şiirlerin, bağlamı
dil

aracılığı

gösterimsel
oluşturduğu,

ile

gönderimsel

öğelerle
bu

açık

aşamayı,

ve

Sonuç olarak bu çalışmanın, okuma ve

biçimde

anlamlandırma sürecinin yazar, metin,

şiirsel

okur ve bağlamın etkileşimi sonucunda

özelliklerle değil, öyküsel özellikler
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gerçekleşen yaratıcı bir süreç olduğu

KAYNAKÇA

anlayışını doğruladığı düşüncesindeyiz.
Okurun

anlamlandırma

bağlamlaştırılmış
doğrultusunda

sürecinin

AKMAN, Varol. (2000). Rethinking

yaklaşımlar

Context as a Social Construct.

açıklayarak

çözümleme

gerçekleştirilmiş

bir

Journal of Pragmatics.32. 48-58

ve
bir

AKSAN, Doğan. (1993). Şiir Dili ve

etkileşim olarak karşımıza çıkmıştır. Bu

Türk Şiir Dili. Şafak Matbaacılık:

çalışmada,

Ankara.

yazınsal

iletişim,

toplumsal

bağlamlaştırılmış

yaklaşımlar doğrultusunda ele alınan bu
dilbilimsel çözümleme, sözdizimsel ve

BIRCH, David. (1989). Language,

anlambilimsel düzeyin yanı sıra, yazarın
dil

yoluyla

dünyasını

sunmuş
yeniden

olduğu
bilişsel

kurgulayan

okurun

bilişsel

süreçleri/boyutu

kapsamaktadır.

Yani

Literature

Critical

metin

Practice: Ways of Analysing

olarak

Text. Routledge: London and

gerçekleştirdiği
bu

And

New York.

da

çalışmada

CAUDWELL,
ve

Christopher.

(1974)

Gerçeklik.

Payel

kullanılan Büyük Ölçekli Yapı Kuramı

Yanılsama

doğrultusunda gerçekleşen çözümleme

Yayınevi: İstanbul.

metnin yüzeysel yapısının dilbilimsel
çözümlemesiyle

sınırlı

kalmamış

CORTAZZI, Martin. (1993). Narrative

bilişsel boyut da katılarak okurun aktif

Analysis. Tha Falmer Press: London.

sürecinin ne olduğu saptanmıştır.
GEE, J.Paul. (1999). An Introduction
to Discourse Analysis:Theory
and
Routledge: London.
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PERFORMANS, KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ KONULU SAĞLIK
HABERLERİ ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
A CONTENT ANALYSIS ON HEALTH NEWS OF PERFORMANCE,
QUALITY AND PATIENT SAFETY
Harun KIRILMAZ, Mahmut AKBOLAT, Fatma AYPARÇASI
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
hkirilmaz@sakarya.edu.tr
Özet: Sağlık hizmetlerinin toplumun genelini
ilgilendirdiği göz önüne alındığında, Sağlık
Bakanlığı’nın
uygulamaları
kamuoyunun
dikkatini çeken kamu hizmetlerinin başında yer
almaktadır. Medyada yer alan sağlık haberleri
kamuoyunun yakından takip ettiği haberlerin
başında gelmektedir. Bu çerçevede, Sağlık
Bakanlığı’nın “döner sermaye”, “ek ödeme”,
“tam gün”, “performans”, “kalite” ve “hasta
güvenliği” kavramları çerçevesinde hayata
geçirdiği uygulamalar kamuoyunu yakından
ilgilendirmektedir.
Bu çalışmada içerik analizi yöntemiyle “döner
sermaye”,
“ek
ödeme”,
“tam
gün”,
“performans”, “kalite” ve “hasta güvenliği”
kavramlarının yer aldığı sağlık haberlerinde
sağlık çalışanlarının hak ve taleplerine yer
verilen haberler ile kalite ve hasta güvenliğine
ilişkin
haberler
karşılaştırmalı
olarak
incelenmiştir. Sonuç olarak medyanın gündem
oluşturma yaklaşımını benimseyerek “döner
sermaye” ve “ek ödeme” konulu haberlere
öncelik verdiği, “kalite” ve “hasta güvenliği”
konulu haberleri geri plana attığı ve daha az yer
verdiği görülmüştür.

Abstract: When it is considered that health
services
concern
general
public,
implementations of the Ministry of Health is the
leading public service drawing attention of the
public opinion. Health news covered in media is
the leading news followed up by the public
opinion closely. In this context, applications
realized in the framework of “revolving fund”,
“supplementary
payment”,
“full
time”,
“performance”, “quality” and “patient safety”
interest the public closely.
In this study, news covering rights and demands
of health workers and news on quality and
patient safety were scrutinized comparatively by
the content analysis method in health news
including “revolving fund”, “supplementary
payment”, “full time”, “performance”, “quality”
and patient safety” concepts. In conclusion, it
was seen that media adopted an agenda-forming
approach of the media and giving priority to the
news on the subject of “revolving fund” and
“supplementary payment”, and pushing the news
on the subject of “quality” and “patient safety”
into the background.
Keywords: Performance, Quality, Patient
Safety, Gatekeeper, Content Analysis

Anahtar kelimeler: Performans, Kalite, Hasta
Güvenliği, Eşik Bekçisi, İçerik Analizi
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artmaktadır.

Diğer

politikalarının

GİRİŞ

vatandaşlara

bir
sunulan

taraftan

kamu

sonucu

olarak

kamu

Sosyal medya olgusunun ortaya çıkmasıyla

hakkında

birlikte,

araçlarının

oluşturma işlevi de kitle iletişim araçlarıyla

etkinliğinin bir kez daha önem kazandığı

yapılmaktadır. Kamu hizmetleri ile ilgili

bir

istenilen konularda

kitle

döneme

iletişim
girilmiştir.

İletişim

bilgilendirme

teknolojisinde yaşanan gelişmeler, kitle

televizyon

iletişim araçlarının her geçen gün daha da

kullanılarak,

etkin hale gelmesine ve bireylerin ve

“propaganda”,

toplumun vazgeçemeyeceği bir araç haline

“manipülasyon”

gelmesine neden olmuştur. Geleneksel

olmaktadır.

kitle

ve

hizmetleri
kamuoyu

gazete, radyo

iletişim

aracı

ve

olarak
yönelik

kamuoyuna
“etkileme”

ve

yapılması

mümkün

iletişim araçları ile başlayan kitle iletişimi,
teknolojik gelişmelerin doruk noktasına

Sağlık hizmetlerinin özelliği gereği Sağlık

ulaştığı 21. yüzyılda tüm hızı ve yeni

Bakanlığı’nın uygulamaları kamuoyunun

iletişim araçları ile devam etmektedir.

dikkatini

çeken

kamu

hizmetlerinin

başında yer almaktadır. Kitle iletişim
konular

araçlarında yer alan sağlık haberleri ile

hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı kitle

toplumun hemen hemen bütün kesimlerine

iletişim

tarafından

ulaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, kitle

karşılanmaktadır. Kitle iletişim araçlarının

iletişim araçlarında yer verilen sağlık

üstlendiği önemli işlevler arasında güncel

konulu

gelişmeler hakkında haber ve bilgi sağlama

önem verdiğine ve güven duyduğuna

ile politik olayları yorumlayarak kamuoyu

ilişkin çeşitli araştırmalar da mevcuttur.

oluşturma yer almaktadır. Günümüzde

Sağlık politika ve stratejileri, kamu hizmeti

kitle iletişim araçlarının propaganda ve

niteliği

kamuoyu

genelini ilgilendirmektedir. Bu bağlamda,

Kamuoyunun

gündemde

olan

araçları

oluşturmadaki

rolü

giderek
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Sağlık Bakanlığı’nın “döner sermaye”, “ek

kısmında ise içerik analizi yöntemiyle

ödeme”, “tam gün”, “performans”, “kalite”

“döner sermaye”, “ek ödeme”, “tam gün”,

ve

“performans”,

“hasta

güvenliği”

kavramları

“kalite”

ve

“hasta

çerçevesinde hayata geçirdiği uygulamalar

güvenliği” kavramlarının yer aldığı haber

kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir.

sayıları belirlenmiş; sağlık çalışanlarının

Kuşkusuz

ilgilendiren

hak ve taleplerine yer verilen haberler ile

konularda medyanın rolü çok önemlidir.

kalite ve hasta güvenliğine ilişkin haberler

Birincil görevi “kamuoyu oluşturmak” ve

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

kamuoyunu

“kamuoyunu yansıtmak” olan medyanın
kamusal görevleri arasında haber verme,

1. İLETİŞİM VE KİTLE İLETİŞİMİ

denetim ve eleştiri, kamuoyunu açıklama
ve

oluşturma,

hedef

kitleyi

İletişim, insanlığın var olmasıyla birlikte

eğitme,

kamuoyu ile yöneticiler arasında bağlantı

ortaya

kurma ve diyalog sağlama yer almaktadır.

beraber

çıkan bir gereksinim
insanın

fiziksel

olmakla

varoluşunun

yanında toplumsal varoluşunun da temel
Bu çalışmada performans, kalite ve hasta

koşuludur (Erdoğan, 2011: 32). İletişime

güvenliği konularında Sağlık Bakanlığı

ilişkin net bir tanım yapılamamaktadır.

uygulamalarının yazılı basında sunumu ve

Ancak Aziz (2010: 27)’e göre yaklaşık 200

temsiliyeti

tanım bulunmaktadır. Tanımlanmasındaki

değerlendirilmektedir.
David

zorluk ise değişen ve dönüşen bir yapıda

Manning White (1950: 383-391) tarafından

olmasıyla birlikte gelişen durumlara göre

geliştirilen

modeli”

şekillenmesi aynı zamanda dinamik bir

çerçevesinde iletişim ve kitle iletişimi ile

süreç olmasından kaynaklanmaktadır. Bu

sağlık iletişim kavramları incelenmiş ve

da geliştirilen her tanımın doğru olarak

Sağlık Bakanlığı’nın performans, kalite ve

kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Kavramsal

hasta

çerçeve
“eşik

güvenliği

uygulamalara

boyutunda
bekçiliği

alanlarında

değinilmiştir.

yaptığı
Araştırma
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Rigel (1995: 139)’ e göre iletişim herhangi

üzerinde barındırarak tasarımlanan iletilere

bir

ise haber denir (Rigel, 2000: 151).

ortamdan

göndermektir.

yararlanarak
Birey

bilgi

bazında

ele

alındığında ise iletişim gönderilen iletilere

Haberin

oluşumu

göre yeni düşünce ve davranışlar geliştirme

seçkinlerinin

payı

içinde

söylem

büyüktür.

Söylem

iletişim;

seçkinleri gazetecilerin kendileri olmakla

belirli araçlar ve ortamlar kullanılarak bilgi

birlikte habere kaynaklık eden siyasiler,

düşünce

kanaat

sistemidir.

Sosyolojik
ve

olarak

tutumların

insanlardan

önderleri

meslek

grupları

insanlara karşılıklı olarak aktarılmasıdır

temsilcileri de olabilir. Dolayısıyla söylem

(Aziz, 2010: 26).

seçkinlerinin
oluşturulan

belirlediği
içerikler

argümanlarla

dolayımlama

ile

İletilerin hedef kitleye ulaştırıldığı en

medyaya

önemli araçlar kitle iletişim araçlarıdır.

getirilir (Rigel, 2000: 179). Medyanın

Kitle iletişimi ön koşullara bağlı olan

kurmuş olduğu gündem sayesinde insanlar

olağan üstü bir araç (Oskay, 1992: 16),

gündelik

kamusal

ortak

ülkesinde ve dünyanın herhangi bir yerinde

akıntılarını sağlayarak (Gerbner, 2010: 81)

olan bitenle ilgili bilgilendirilir. Medyanın

kitlelere

ve

‘bilgilendirme’ işlemi her yaşanan duruma

dağıtımının kurumsallaşmış biçimlerinin

ait sunumdan ziyade seçilen bilgiye göre

(Rigel, 2000: 154) aktarıldığı bir süreci

şekillenir. Burada artık eşik bekçilerinin

anlatmaktadır (Işık,

müdahalesi

etkileşimin
yönelik

en
ileti

2012:

geniş
üretimi

20).

Kitle

ve

kamuoyuna

hayatta

söz

uygun

yaşananları

konusu

hale

kendi

olmaktadır

medya

(Yaylagül, 2006: 72; McQuail ve Windahl,

organizasyonun yapısına, hedef kitlenin

2005: 217). Eşik bekçisi medyanın vermek

niteliğine

Medya

istediği mesajı seçen, nelerin haber olup

bağlamında işlenerek yapısı değiştirilen

olmayacağını, verilecek haberin süresini,

belirli söylemsel ve ideolojik yapıları

gazetede ise hangi sayfada ve sayfanın

iletişimi

sırasında
göre

iletiler

şekillendirilir.
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neresinde,

ne

kadar

uzunlukta

durumuna geçmektedirler. Bu da gündem

yer

belirleme etkisiyle tutum ve davranışların

verilmesini belirleyen kimselerdir.

değişeme uğradığını göstermektedir.
Eşik

bekçileri

–ya

kamuoyuna

da

okuyucuya- sunulacak haber paketlerini
belli kurallara göre belirlerler. Başta

2.2. SAĞLIK İLETİŞİMİ

belirttiğimiz gibi medya organizasyonun
yapısı

ve

ideolojisine

göre

1970’li

seçilen

yıllarda

ABD’de

gelişmeye

gündemi

başlayan iletişim ve sağlık disiplinlerini

Gündem

belirlenirken

birbirine bağlayan sağlık iletişimi alanı

düşüneceklerini

söylemeden

Türkiye’de henüz çok yeni bir alandır.

ziyade ne hakkında düşünecekleri anlatılır.

(Çınarlı, 2007: 43) Alanın yeniliği ve farklı

Bu bağlamda kitle iletişim araçları dünyayı

disiplinler tarafından ele alınmasından

yeniden inşa etme sürecinde hem yetenekli

dolayı

hem de bu yönde çalışmaktadırlar. Böylece

göstermektedir.

medya, kendi önceliğini halkın önceliği

etkileşiminin sağlıktaki rolü ve sağlık

haberlerle

medyanın

belirlenmektedir.
halka

ne

tanımlanması
Sağlık

da

değişiklik

iletişimi

insan

ve

hizmetleri ile ilgilenen aktif araştırma alanı

Alemdar, 2002: 211- 212). Kitle iletişim

(Sezgin, 2011: 91) olmakla birlikte içeriği

araçları gündem belirlemede kamuoyunu

sağlık olan her türlü insan iletişimi (Tunçel

haberdar etme ve farkındalık yaratma

vd., 2012: 99)’nin bireyler arasında oluşan

işlevinin yerine artık tutum değişikliği ve

etkileşim ve işlemlere iletişim kavram ve

davranışları değiştirme gibi etkilere neden

kuramların uygulanması (Tabak, 1999: 29)

olmaya başlamaktadır (İrvan, 2001: 69).

ve sağlıkla ilgili mesajların yayılması ve

Medyanın bu etkisi nedeniyle bireyler

yorumlanmasıdır (Çınarlı, 2007: 44).

durumuna

kendilerini

getirmektedir

asıl

(Erdoğan

ilgilendiren

konuların

yerine başkalarını ilgilendiren ve bunlara

Sağlık iletişimi tıp ve sağlık alanında

dair görüşleri benimseyip “onay verme”

yaşanan gelişmelerin iletişim, sosyoloji,
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antropoloji,

unutulmaması

ekonomi, istatistik, sağlık

gereken

ve

artık

eğitimi, sağlığın geliştirilmesi, işletme,

kanıtlanmasına gerek kalmayan sağlık

siyaset bilimi ve enformasyon teknolojisi,

politikasını belirleyen siyaset kurumu ile

kamu sağlığı bilimi ile doğrudan birebir

kitle

ilişki

45).

arasındaki ilişkinin toplumsal bir gerçeklik

yaşam

olarak yaşanmasıdır. (Kaya, 2009: 233) Bu

sağlık

bağlamda üretilen sağlık iletişimine dair

hizmetlerinin üretilmesi ve pazarlanması,

iletilerin medya okuryazarlığı yoluyla bir

sağlık

tedavi

süzgeçten geçirilerek kötü durumlardan

seçeneklerinin

korunmayı da beraberinde getirmektedir

içindedir

(Çınarlı,

sağlığından

Bireylerin
kalitelerinin

2007:
ve

artırılmasıyla

hizmeti

süreçleri

tüketicilerinin
ve

iletişimini

sağlayan

kurumlar

(İnceoğlu, 2011: 20).

çeşitlendirilmesine (Koçak ve Bulduklu,
2010: 8) kadar pek çok konu sağlık
iletişimi

disiplini

içerisinde

sıklıkla

kullanılmaktadır.
3.
Sağlık iletişiminde kitle iletişim araçları
bilgi

kaynağı

olmak

bakımından

PERFORMANS,

KALİTE

VE

HASTA GÜVENLİĞİ

ilk

kaynaklardan biridir. Burada medyanın

Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kalite

olumlu

davranışlarına

uygulamalarının geçmişi “toplam kalite

yöneltebilecek mesajlara yer vermesinin

yönetimi”ne dayanmakla birlikte, Sağlıkta

yanında

sağlık
yönde

etkileyecek

Dönüşüm Programı öncesinde bu alanda

(Çınarlı,

2007:123)

mevzuat altyapısının oluşturulamadığı ve

politikaları

nezdinde

sistematik kurumsal çalışmaların hayata

olumsuz

mesajları taşıması
kamunun

sağlık

bilinçlendirilmesinin

dışında

geçirilemediği

mevcut

görülmektedir.

iktidarı ve sağlık politikalarını savunacak

Sağlık

pozisyonlarda yayın yapabileceği durumu

geçirilen performans, kalite ve hasta

da

güvenliği uygulamalarının temelleri, 2003

gözden

kaçmamalıdır.

Çünkü
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yılında

yayınlanan

Programı’na

Sağlıkta

dayanmaktadır

Dönüşüm

önemli

değişiklikler

öngören

Sağlıkta

(Kırılmaz,

Dönüşüm Programı’nın (OECD, 2008: 36)
en önemli bileşenlerinden biri de idari ve

2012b: 124).

mali özerkliğe sahip sağlık işletmelerinin
Sağlık hizmetlerinde yüksek performans

hayata geçirilmesi olup (Sağlık Bakanlığı,

elde etmek için verimlilik, kaliteli hizmet

2003: 31), söz konusu bileşenin doğrudan

sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim

performans yönetimi anlayışını yansıttığını

önemli araçlar olarak nitelendirilmekte

söylemek mümkündür.

olup,

bu

araçlar

Sağlıkta

Dönüşüm
oluşturan

Her ne kadar “performans”, “kalite” ve

Sağlıkta

“hasta güvenliği” kavramları birbirinden

Dönüşüm Programı’nın temel amaçlarını

ayrı gibi görünmekle birlikte, Sağlık

sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve

Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler ve

hakkaniyete uygun bir şekilde organize

hayata geçirdiği uygulamalar göz önünde

edilmesi, finansmanının sağlanması ve

bulundurulduğunda,

sunulmasının

şeklinde

kavramların birbiriyle ilişkili olduğu ve

Sağlıkta

birbirini desteklediği görülmektedir. Diğer

ana

taraftan, bu çalışmada içerik analizine tabi

bileşenlerinden biri de sağlık hizmetlerinde

tutulan “döner sermaye”, “ek ödeme” ve

kalite ve akreditasyondur (Aydın, 2007:

“tam gün” kavramları da Sağlık Bakanlığı

253-254).

Performans Yönetimi Modeli ile doğrudan

Programı’nın
unsurlardır.

sıralamak

amaçlarını
Bu

çerçevede

temin

edilmesi

mümkündür.

Dönüşüm

Yine

Programı’nın

ilgilidir.

Diğer

Etkinlik, verimlilik, vatandaş ve çalışan

sermaye”,

memnuniyeti

“performans”,

ile

uzun

vadeli

mali

“ek

bir

söz

konusu

ifadeyle

ödeme”,

“tam

“kalite”

ve

“döner
gün”,
“hasta

sağlık

güvenliği” Sağlık Bakanlığı Performans

hizmetlerinin performansını yükseltmek

Yönetimi Modelini oluşturan kavramlar

için kurumsal ve hizmet sunumuna yönelik

olup; Modelin “ek ödeme”den “hasta

sürdürülebilirliği

sağlayarak
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çerçevesinde

sağlık

güvenliği”ne doğru bir gelişim çizgisi

gibi

izlediği görülmektedir.

hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve

unsurlar

verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi
Nitekim bireysel performansa dayalı olarak

amacıyla, döner sermaye gelirlerinden

ücret temelinde 2003 yılında 10 hastanede

personele ek ödeme yapıldığı bir sistemdir

pilot uygulama şeklinde başlayan Sağlık

(Demir, 2007: 279).

Bakanlığı Performans Yönetimi Modeli,
2004 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’na

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında

bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına

2004 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’na

yaygınlaştırılmıştır. Performans Yönetimi

bağlı

Modeli ile ortaya konan sağlık yönetimi ve

performansa dayalı ek ödeme sistemi

hizmet sunumunda paradigma değişiminin

olarak

politika

belirleyiciler,

yöneticiler

tüm

kurum

ve

uygulanmaya

kuruluşlarda

başlayan

Sağlık

Bakanlığı Performans Yönetimi Modeline

ve

çalışanların benimsemesiyle birlikte daha

yöneltilen

etkili

hizmetlerinde nicelik boyutunu ön plana

sonuçlara

ulaşılacağına

dikkat

eleştirilerin

başında

sağlık

çıkararak kaliteyi göz ardı ettiği hususu

çekilmiştir (Akdağ, 2007: 250).

gelmektedir (Balcı ve Kırılmaz, 2005: 190Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi

196). Söz konusu eleştiriler doğrultusunda,

Modelinin ilk adımı olan “performansa

2005 yılında yürürlüğe konan “Sağlık

dayalı

Bakanlığı

Bakanlığı

tarafından belirlenen hizmet sunum şartları

Kurumsal

ve ölçütleri dikkate alınarak unvan, görev,

Performans Değerlendirme Yönergesi” ile

çalışma şartları ve süresi, hizmete katkı,

Performans Yönetimi Modeli, bireysel

performans, eğitim, öğretim, inceleme ve

performans sisteminin yanı sıra kurumsal

araştırma faaliyetleri ile yapılan muayene,

performans sistemini de içeren bir yapıya

ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler,

dönüştürülmüştür.

ek

ödeme”,

Sağlık

özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma
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Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde
iyileştirilmesi

2005 yılından itibaren farklı içerik ve

amacıyla, kurumsal performansın nasıl

uygulamalara sahip üç farklı Yönerge ile

ölçüleceği ve izleneceği sorusunun cevabı

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi

Dünya Sağlık Örgütü raporları ve değişik

Modelinin kurumsal performans boyutu

ülkelerde

uygulama

örnekleri

düzenlenmiş olup, bu Yönergelerde de

edilerek

verilmeye

çalışmıştır.

sunulan

hizmetlerin

analiz

zaman

Bu

zaman

değişikliğe

gidildiği

çerçevede “kalite geliştirme ve kurumsal

görülmektedir. Son olarak 2011 yılında

performans” kavramları gündeme alınarak

uygulamaya konan Sağlıkta Performans ve

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi

Kalite Yönergesi’ne göre, hastanelerin

Modeline yeni bir boyut kazandırılmış;

kurumsal performansının ölçülmesi ve

“Sağlık

Tedavi

değerlendirilmesinde kullanılan faktörler

Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme

aşağıda sıralanmaktadır (Kırılmaz, 2012b:

ve Performans Değerlendirme Yönergesi”

137):

Bakanlığı

hazırlanmış

ve

Yataklı

yürürlüğe

 Hizmet kalite standartları,

konmuştur

(Demir, 2007: 286). Nitekim yapılan bir

 Hasta ve çalışan memnuniyeti,

araştırmaya

 Performans verilerinin doğru ve

göre,

Sağlık

Bakanlığı

Performans Yönetimi Modeline “kalite”

zamanında kayıt altına alınması.

boyutunun eklenmesi ile birlikte niteliğe
yönelik

eleştirilerin

ve

Bu çalışmada ele alınan Sağlık Bakanlığı

hizmetlerinden

Performans Yönetimi Modelinin son adımı

memnuniyet düzeyinin arttığı görülmüştür.

ise “hasta güvenliği”dir. Sağlık hizmetleri

Araştırma sonucunda vatandaşların sağlık

gibi hem teknoloji yoğun hem de emek

hizmetleri hakkında görüşlerine ilişkin

yoğun bir alanda hizmet alan ve hizmet

bulgulara göre, genel olarak memnuniyet

verenlerin güvenliğinin sürekli gözden

düzeyinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır

geçirilmesi ve iyileştirme yapılması sağlık

(Kırılmaz, 2012a: 246).

kurumlarının temel görevi kabul edilmekte

vatandaşların

sağlık

azaldığı
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(Güler, 2009: 14); bu konuda Sağlık

koruyacak,

hata

Bakanlığı’nın rol üstlenmesi

kaldıracak

bir

gerektiği

olasılığını
sistemin

ortadan
kurulması

gerekmektedir (Güven, 2007: 411).

ifade edilmektedir (Demir vd., 2008: 6588). Nitekim hasta güvenliği 1990’ların
sonlarından beri tüm dünyada oldukça ilgi

Türkiye’de de bu konunun önemi fark

gören konulardan biri olmuştur. Son

edilmiş ve 29.04.2009 tarihinde “Sağlık

zamanlarda hasta güvenliği birçok ülkenin

Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan

sağlık

sağlık

Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

uygulamalarında önemli bir yer tutmuştur

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”

(Korkmaz, 2012: 94).

yayınlanmış; 2011 yılında bu tebliğ “Hasta

politikalarında

ve

ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına
Günümüzde

sağlık

sistemlerinde

Dair

Yönetmelik’e

çevrilmiştir.

Bu

amaçlanan temel konulardan biri de hasta

yönetmelik ile tüm sağlık kurumlarında,

güvenliği olup, söz konusu kavramı sağlık

hasta ve çalışan güvenliği için güvenli

hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve

hizmet sunumu ve güvenli bir ortam

sağlık hizmetine bağlı hataların neden

sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin

olduğu hasta hasarlarının azaltılması veya

artırılmasına, sağlık kurumunda hasta ve

eliminasyonu

çalışanlar

olarak

tanımlamak

için

muhtemel

risklerin

mümkündür (Ovalı, 2010: 34). Hasta

belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi

güvenliğinde temel amaç; hasta ve hasta

için

yakınları ile sağlık çalışanlarını fiziki ve

belirlenmesine, hizmet içi eğitimler ile

psikolojik açıdan olumlu etkileyecek bir

güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma

ortam oluşturarak güvenliği sağlamaktır.

ortamının

Bu güvenli hizmet ortamını sağlamak için

sağlanmasına yönelik usul ve esaslar

sağlık hizmeti sunumu sırasında hata

düzenlenmiştir (Kır Biçer vd., 2013: 15).

oluşumunu engelleyecek, olası hatalar
nedeniyle

zararlara

karşı

hastayı

338

uygun

yöntem

ve

tekniklerin

sürdürülebilirliğinin

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z11
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:82 K:110

sağlık

Sağlık hizmetlerinde kalite, hasta ve

kurumlarının hasta güvenliği uygulamaları

çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan

kapsamında

memnuniyetini esas alan son düzenleme

Söz

konusu

Yönetmelikte

hasta

kimlik

bilgilerini

tanımlanmaları ve doğrulamaları, hastaya

ise

uygulanacak

için

Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair

hastanın rızasının almaları, sağlık hizmeti

Yönetmelik” ile hayata geçirilmiştir. Bu

sunumunda

güvenliğini

Yönetmelik

güvenliğini

kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun

sağlanmaları, kan ve kan ürünlerinin

sağlanması için, hasta güvenliği, çalışan

transfüzyon

güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan

girişimsel

işlemler

iletişim

sağlanmaları,

ilaç
güvenliğini

sağlanmaları,

“Sağlık

Hizmeti

ile

sağlık

Kalitesinin

kurum

ve

hasta

memnuniyetini esas alan sağlık hizmet

radyasyon

kalite standartları ile bu standartların

güvenliğini sağlanmaları, engelli hastalara

uygulanması hedef olarak belirlenmiştir.

yönelik düzenleme yapmaları gerektiği

Yönetmelikte dikkati çeken bir husus da,

ifade

güvenliği

kaliteli sağlık hizmeti sunumu için hasta ve

çalışan

çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan

hazırlamaları,

memnuniyeti hedefinin teşhis, tedavi ve

güvenliği

cerrahi

düşmelerini

önlenmeleri,

edilmiştir.

uygulamaları
güvenliği

sağlanmaları,

Çalışan

kapsamında
programı

çalışanlara

yönelik

yapmaları,

engelli

ise

sağlık

rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık

taramaları

çalışanlara

hizmeti sunan kamu ve özel tüm sağlık

yönelik

düzenleme yapmaları, çalışanların kişisel

kurum

ve

kuruluşlarını

kapsamasıdır

koruyucu önlemleri almasını sağlanmaları,

(06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı Resmî

çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların

Gazete).

önlenmesine yönelik düzenleme yapmaları
gerektiğinin altı çizilmiştir (06.04.2011

2004’ten günümüze yaklaşık 10 yıllık bir

tarih ve 27897 sayılı Resmî Gazete).

uygulamanın ardından Sağlık Bakanlığı
Performans

Yönetimi

Modelinin

yol

haritası hakkında üç temel nokta dikkat

339

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z11
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:82 K:110

çekmektedir. Öncelikle, Sağlık Bakanlığı

4.1. Amaç ve Yöntem

Performans Yönetimi Modeli vatandaşların
sağlık hizmetlerine güvenli bir şekilde

Performansa dayalı ek ödeme sistemi,

erişebilmesini sağlamaktadır. İkinci bir

döner sermaye, kalite, hasta güvenliği

husus ise hastaların teşhis, tedavi ve

konularının yazılı basındaki sunumuna

bakımları için yeterli süreler garanti altına

ilişkin

alınmaktadır. Son olarak, Sağlık Bakanlığı

belirtilen kavramlara ve sağlık iletişimine

Performans Yönetimi Modelinin tek tek

ilişkin

vatandaşların ve genel olarak toplumun

Çalışmanın amacı içerik analizi yöntemiyle

sağlık durumunu iyileştirmeye odaklanmış

performans, ek ödeme, döner sermaye,

sağlık personeli modelini ortaya çıkarmak

kalite ve hasta güvenliği kavramlarının yer

için gerekli teşvik sistemlerini içermektedir

aldığı haber sayılarını belirlemek, sağlık

(Demir, 2009: 36). Kuşkusuz son dönemde

çalışanlarının hak ve taleplerine yer verilen

Sağlık

haber

Bakanlığı

tarafından

“hasta

hazırladığımız
literatür

sayıları

bu

taraması

ile

kalite

ilişkin

çalışmada,
yapılmıştır.

ve

hasta

güvenliği” ve “akreditasyon” alanında

güvenliğine

haberlerin

atılan adımların sağlık hizmetlerinin etkili,

karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.

verimli, erişilebilir, hakkaniyete uygun
sunumunda,

hasta

memnuniyetini

ile

ve
hasta

ve

çalışan

İncelemede iletişim bilimlerinin gündem

çalışan

belirleme

yaklaşımı

göz

önünde

güvenliğini sağlamada kurumsallaşma ile

bulundurularak yazılı basından seçilen

birlikte

ve

Zaman ve Hürriyet gazetelerin internet

yöneticilerinin konuyu içselleştirmesinde

sayfalarından 1 Ocak 2003 ile 31 Aralık

son

2013 tarihleri arasında hasta güvenliği,

sağlık
derece

çalışanlarının
önemli

olduğu

kalite, performansa dayalı ek ödeme

düşünülmektedir.

sistemi ve döner sermaye konularına ilişkin
haberler seçilerek nicel içerik analizi

4. GEREÇ VE YÖNTEM
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yöntemiyle önceden belirlenmiş kategoriler

olmayan kurum başlığı altında yeniden

çerçevesinde analiz edilecektir.

haber sayıları toplanarak toplam haber
sayıları

yeniden

incelenmiştir.

Döner

Çalışmada Zaman gazetesinden belirlenen

sermaye, ek ödeme, performans, tam gün,

tarihler arasında yayınlanan haberlerden

kalite ve hasta güvenliği kavramları her iki

140 tanesi, Hürriyet gazetesinden ise 68

gazetedeki

haber inceleme için seçilmiştir. Seçilen bu

tekrarlandığı

haberler “ana haber” kategorisi ve “karşı

bahsi geçen kavramlarla ilgili olarak kamu

haber” kategorisi şeklinde ayrımlanmıştır.

hastanelerinin

“Ana haber” kategorisine Başbakan’ın,

haberlerine

Sağlık

araştırılmıştır.

Bakanı’nın,

Yükseköğretim

haberlerde

ne

belirlenmiştir.

ne

ve

özel

sıklıkla

sıklıkla
Çalışmada

hastanelerin
yer

verildiği

Kurulu’nun ve bazı ilgili bakanlıkların
açıklamaları dahil edilmiş bunlar gazetenin
kurguladığı

haber

anlayışı

ve

4.2. Veri Toplama Tekniği

cümle
olumlu,

İçerik analizi tekniğine ilişkin birçok tanım

olumsuz ve nötr şekilde yeniden kendi

yapılmaktadır. Bu tanımlamalar tekniğe

içinde sınıflandırılmıştır. Bu grup ayrıca

ilişkin yapılan çalışmalarla birlikte netlik

resmi kurum haberleri başlığı altında

kazanmıştır. İçerik analizi yönteminin

yeniden toparlanmıştır. Aynı şekilde “karşı

kuramsal temellerini ortaya atan ilk kişi

haber” kategorisinde ise sivil toplum

Berelson olup, iletişim araştırmalarında

kuruluşlarının,

içerik

yapılarına

göre

incelenerek

çalışan

örgütlerinin,

analizi

alanında

çalışması

da

muhalefet partilerinin ve bazı özel hastane

bulunmaktadır

temsilcilerinin haberleri dahil edilmiş olup

Berelson’a göre içerik analizi, iletişimin

haberler gazetelerin haber anlayışı ve

açık belirgin nesnel, sistematik ve nicel

cümle yapıları göz önüne alınarak olumlu,

tanımlamasına

olumsuz ve nötr olarak kendi içinde

tekniğidir (Gökçe, 2006: 35).

kategorize edilmiştir. Bu grup ayrıca resmi
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İçerik analizi tekniği, önceden belirlenmiş

İncelemeye alınan haberlerin gazetelerdeki

sınıflamalar

147)

dağılımında Zaman gazetesi 140 habere

çerçevesinde belge, doküman veya mülakat

yer verirken Hürriyet gazetesi ise 68

kayıtlarının

incelenmesini

habere yer vermiştir. Bu haberler aşağıda

“araştırmacıyı

toplanan

(Geray,

2006:

sağlayan

verilere

aşina

belirlenen kategoriler içerisinde analiz

etmekte ayrıca verilerin daha ileri analizler

edilmiştir.

için kullanılmasını da kolaylaştırmaktadır
(Altunışık vd., 2004: 234).

Tablo 2: Resmi kurumlara ait
haberlerin tonu

4.3. Verilerin Analizi

Ana Haber
Olumlu
Olumsuz
Nötr
Toplam

Yapılan bu çalışmada 1 Ocak 2003 ile 24

Zaman
52
6
38
96

Hürriyet
15
5
12
32

Aralık 2013 tarihleri arasında Zaman ve
Hürriyet gazetelerinin internet sayfalarında

Resmi kurumların ve resmi niteliği olan

performansa dayalı ek ödeme sistemi,

kişilerin performans, döner sermaye, kalite

döner sermaye, kalite ve hasta güvenliği

ve hasta güvenliğine ilişkin açıklamaları

kavramlarının

ana haber başlığı altında gazetelerin haberi

yer

aldığı

haberler

olumlu, olumsuz ve nötr şekilde yer

incelenmiştir.

verdikleri sayılar yukardaki gibidir. Buna
İçerik analizi uygulamasına tabi tutulan

göre konuya ilişkin Zaman’da 96 ana

208 habere ilişkin bulgular alt başlıklar

habere, Hürriyet’te ise 32 ana habere yer

halinde şu şekilde belirlenmiştir.

verilmiştir. Bunlardan olumlu haber sayısı
Zamanda 52 iken Hürriyet’te ise 15;
olumsuz haber sayısı Zaman’da 6 iken

Tablo 1: Yayın organlarından seçilen

Hürriyet’te 5;

toplam haber sayısı
Haber Sayısı
Toplam

Zaman
140

nötr haber sayısı

ise

Zaman’da 38 olmuş ve olumlu haberlerden

Hürriyet
68

daha az yer bulmuştur. Hürriyet’te ise 12

342

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z11
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:82 K:110

nötr

haberin

şekilde

verildiği

belirlenmiştir.

Tablo 4: Yayın organlarındaki
haberlerde kullanılan kavramların
sıklığı

Tablo 3: Resmi olmayan kurumlara ait

Kavramlar
Döner Sermaye
Kalite
Performans
Ek ödeme
Tam gün
Hasta güvenliği

haberlerin tonu
Karşı Haber
Olumlu
Olumsuz
Nötr
Toplam

Hürriyet
29
0
7
36

Zaman
21
1
22
44

Zaman
53
20
14
33
30
14

Hürriyet
57
1
16
16
12
4

Zaman ve Hürriyet’ten seçilen 208 haberde
Bu kategoride resmi olmayan kurumlar,

en çok kullanılan ifadeler yukarıdaki

meslek örgütleri, çalışanların örgüt ilişkisi

tabloda belirlenmiştir. Kavramların toplam

olmadan yaptıkları açıklamalar, muhalefet

haber

partilerinin

toplanarak

alınmamıştır. Aynı haber içinde aranılan

hesaplanmış bu haberlerin veriliş şekli yine

kavramlara rastlandığı için bir kavram

olumlu, olumsuz ve nötr olarak kategorize

birden çok kez sayılmıştır. Buna göre

edilmiştir. Zaman gazetesi olumsuz 1

kalite ile ilgili haber sayısına Zaman

habere

gazete

gazetesi 20 haberde yer verirken Hürriyet 1

olumsuz tek haber yayınlamamıştır. Zaman

haberde yer vermiştir. Hasta güvenliğiyle

olumlu

sayısını

ilgili olarak Zaman gazetesinde 14 habere

dengelemişken Hürriyet nötr haberden

yer verilirken Hürriyet gazetesinde 4 haber

ziyade olumlu haberlere daha çok yer

yer almıştır. Bu iki kavramın toplam

vermiştir. Burada Zaman gazetesinin resmi

sayısının 6 katı oranında diğer kavramlara

kurumların haberlerine daha çok yer

yer verildiği belirlenmiştir. Buna göre her

verdiğini

iki yayın organının hasta güvenliği ve

açıklamaları

yer

verirken

ve

nötr

buna

Hürriyet
haber

karşılık

Hürriyet

sayılarıyla

uyumluluğu

dikkate

gazetesinin ise STK ve çalışan örgütlerine

kaliteye

daha çok yer verdiği görülmektedir.

attıkları ortaya çıkmaktadır. Dikkat çekici

343

ilişkin

haberleri

arka

plana

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z11
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:82 K:110

olan diğer bir durum ise döner sermaye
kavramının

haberlerde

daha

çok

Tablo 6. Yayın organlarının haberlerine

kullanıldığı bununla birlikte “tam gün”

kaynaklık eden kurumlar

kavramının da diğer kavramlardan daha

Haberin
Kaynağı
STK
Bakanlık

çok ön plana alındığı konunun başlı başına
haber yapıldığı da belirlenmiştir.

Zaman

Hürriyet

51
65

30
23

Zaman ve Hürriyet gazetelerinde yer alan
Tablo 5. Habere konu olan hastaneler

haberlere

(kamu / özel)
Hastaneler
Kamu
hastaneleri
Özel hastaneler

kaynaklık

eden

gruplar

incelemeye alındığı resmi olmayan gruplar

Zaman
47

Hürriyet
46

9

0

STK başlığı altında, resmi olan kurumlar
ise Bakanlık başlığı adı altında kategorize
edilmiştir. Burada bu iki grupla ilgili

Seçilen haberlere konu edilen alanlar

olarak belirlenen sayılar toplam haber

tarandığında Zaman gazetesi 47 haberde

sayılarıyla

kamu hastanelerine yer verirken 9 haberde

alınmamıştır. Buna göre Zaman, STK

özel

Özel

haberlerine

hastanelere kalite ve hasta güvenliğiyle

oranlarınla

ilgili açıklamalarından dolayı yer verdiği

Hürriyet

belirlenmiştir. Hürriyet ise 46 haberde

haberlerinden daha fazla yer vermiştir. Bu

kamu hastanelerine yer verirken özel

da

hastanelere yer vermediği belirlenmiş olup

kullanımındaki farklılığı göstermektedir.

hastanelere

yer

vermiştir.

iki

uyumluluğu
Bakanlık
daha
STK

az

haberlerine
yer

haberlerine

gazetenin

dikkate

haber

vermişken,
Bakanlık
kaynağı

kalite ve hasta güvenliğiyle ilgili olarak
yapılan haberlerde kamu hastanelerinden
veya

resmi

açıklamalar

kurumlardan

dikkate

alınmıştır.

5. SONUÇ

yapılan
Kamu

Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı tarafından

hastanelerinin temsiliyetinin her iki yayın

2003 yılından bu yana uygulanmaya

organında daha fazla olduğu saptanmıştır.

çalışılan performansa dayalı ek ödeme
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sistemi, döner sermaye konusu buna bağlı

resmi olmayan kurumlara yer vermişken;

olarak sağlık kurumlarında kalite ve hasta

Hürriyet ise resmi olmayan kurumları 36

güvenliğine ilişkin çalışmaların medyadaki

haberde, resmi olan kurumlara ise 32

temsiliyeti araştırılmaya çalışılmıştır.

haberde yer verdiği belirlenmiştir.

Çalışmada basın yayın organlarından olan

Haberlerin veriliş tonuna bakıldığında ise

Zaman ve Hürriyet gazetelerinin internet

Zaman 52 haberde resmi kurumların

sayfalarından 1 Ocak 2003 ile 31 Aralık

açıklamalarını olumlu olarak sayfalarına

2013 tarihleri arasında yayınlanan haberler

taşırken resmi olmayan kurumlara 21

incelenmeye

haberde olumlu olarak yer vermiştir.

çalışılmıştır.

Araştırmada
“döner

Resmi kurumlar aynı yayın organında 6

sermaye, ek ödeme, performans, kalite ve

kez olumsuz şekilde yer alırken resmi

hasta

yanında

olmayan kurumların açıklamaları 1 kez

kamuoyunda sıkça tartışılan tam gün

olumsuz şekilde yer bulmuştur. Gazetenin

yasası” gibi kelimeler aranmıştır. Çıkan

resmi kurumların açıklamalarını toplam

internet

haberler

sayfaları

üzerinden

güvenliği

içinde

bunun

araştırmaya

haber içinde daha çok olumladığı ya da

konu

nötr olarak yer verdiği saptanmıştır.

edilebilecek Zaman’da 140, Hürriyet’ten
ise 68 haber seçilmiştir.

Hürriyet gazetesinde ise 32 haberde resmi
Haberlerde resmi kurumlar ve resmi

kurumlara, 36 haberde ise resmi olmayan

olmayan kurumların haberleri, bunların

kurumların açıklamalarına

haber

belirlenmiştir.

dilindeki

tonu

araştırılmıştır.

Gazete

bakış

ve

ideolojik

kategoriler çerçevesinde resmi kurumlar ve

kurumların açıklamalarına daha olumsuz

resmi

şekilde

kurumların

haberleri

yer

nedeniyle

açısı

Olumlu, olumsuz ve nötr olarak belirlenen
olmayan

duruşu

yer verdiği

verirken,

resmi

resmi

olmayan

incelenmiştir. İncelemelerde Zaman 96

kurumlara ait haberlerde daha olumlu bir

haberde resmi kurumlara, 44 haberde ise

dil kullanmıştır. Buna göre resmi olamayan
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kurumlara

ait

haberler

yerde

güvenliği kavramlarına ilişkin haberler ve

olumsuz

açıklamalar içeren metinlere yer vermiştir.

29

olumlanmışken

yer

Bu bağlamda hasta güvenliği ile sağlık

verilmemiştir. Yine bu kurumlara ait

kurumlarında kaliteye ilişkin haberlerin

haberlere 7 kez nötr şekilde yer verilmiştir.

diğer haberlere göre daha az yayınlandığı

nitelendirilebilecek

hiçbir

habere

yine Zaman gazetesinin hasta güvenliği ve
Çalışmada yapılan kavram taramalarında

kalite uygulamalarını Hürriyet gazetesine

aynı haber içinde döner sermaye, ek

göre

ödeme,

belirlenmiştir.

performans

kavramlarına

ve

rastlanmış

tam

gün

bunlar

haber

sayfalarına

daha

haberlerde

çok

resmi

taşıdığı

sayılarına uyumluluğu dikkate alınmadan

Seçilen

olmayan

hesaplanmıştır. Buna göre Zaman’da 53

kurumlar içinde STK’lar, meslek örgütleri

kez döner sermaye, 14 kez performans, 33

ve muhalefet partilerinin açıklamaları da

kez ek ödeme, 30 kez tam gün kavramları

dâhil edilerek yapılan haberlerin bilgi

sayılmıştır. Hürriyet gazetesi ise 57 kez

kaynağı kategorisi incelendiğinde Zaman

döner sermaye, 16’şar kez performans ve

gazetesinin 51 haberde resmi olmayan

ek ödeme, 12 kez tam gün kavramlarına

kurumların kaynaklığını, Hürriyet’in ise 30

toplam haber sayıları içinde yer verdiği

haberde bu kurumların kaynaklığını göz

belirlenmiştir.

önüne alarak haber yaptığı belirlenmiştir.
Bunun yanında Zaman gazetesinin resmi

Çalışmada

kalite

ve

hasta

kurumların kaynaklık ettiği 65 habere

güvenliği

kavramlarına yayın organlarının kaç kez

sayfalarında

verdiği de hesaplanmıştır. Buna göre

gazetesinin ise 23 haberde bu kurumların

Zaman 20 kez kalite kavramına, 14 kez de

kaynaklığını benimseyerek haber yaptığı

hasta

belirlenmiştir. Burada göz önüne alınması

güvenliği

kavramlarına

ve

yer

verdiği,

Hürriyet

açıklamalarına yer vermişken; Hürriyet 1

gereken

kez kalite kavramına 4 kez de hasta

kaynaklara daha çok yer vererek sağlık
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kurumu çalışanlarının taleplerini sıralayan

işlevini

yerine

getirmektedir.

Sağlık

meslek örgütlerini geri plana ittiğidir.

çalışanlarının

taleplerinin,

maddi

Bunun yanında Hürriyet gazetesi ise resmi

hesapların, döner sermaye, ek ödeme, tam

olmayan kurumlara daha fazla yer vererek

gün gibi konuların halkın gündemine

karşılıklı bir medya kullanımının olduğunu

girmesi

için

içeriklerin

hazırlandığı

söylemek mümkün olacaktır.

belirlenmiştir.

Sağlık

hizmeti

tüketicilerinin

taleplerinin

geri

plana

kamu

atıldığı ya da daha az yer verildiği, sağlık

hastanelerinin özel hastanelere oranla daha

kurumlarında kalite çalışmalarına ilişkin

çok

detaylara

Kategorilerden

bir

haberlerde

diğeri

ise

temsiliyetinin

olduğu

yer

verilmediği,

hasta

ve

bölümdür. Buna göre kamuoyuna kamu

yakınlarını ilgilendiren hasta güvenliğine

hastanelerinin daha çok gösterildiği ve bir

ilişkin

yönlendirmenin söz konusu olduğudur.

bulundurulmadığı sadece çalışan haklarının

Zaman 47 haberde, Hürriyet ise 46 haberde

ve buna bağlı olarak resmi kurumların

kamu hastanelerine yer verirken yine

açıklamalarının yer aldığı belirlenmiştir.

Zaman

9

haberde

özel

konuların

göz

önünde

hastaneleri

sayfalarına taşımış buna karşılık Hürriyet
herhangi bir özel hastaneyi haberlerine
konu

etmemiştir.

hastanelerin

Zaman’da

temsiliyetine

ise
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TANZİMAT DÖNEMİ ROMANLARINDA KADIN1
THE WOMEN IN NOVELS OF TANZIMAT PERIOD
Pınar BAYRAM
Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Genel Gazetecilik Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi
pinarbayram@windowslive.com

Özet: Tanzimat dönemi romanları Türk siyasi
tarihinin
önemli
arşivlerinden
biridir.
Dolayısıyla bu romanları birer edebiyat ürünü
olarak görmek hatalı bir görüş olacaktır. Bu
çalışmada modernleşmenin taşıyıcıları olarak
görülen kadınların, Tanzimat Döneminde,
günlük yaşamda karşılaştıkları problemlerine
odaklanılmaktadır. Dönemin roman yazarları
eserlerinde, Osmanlı toplumunda evlilik,
boşanma, namus, yasak aşk gibi değerleri
kadınlar üzerinden incelemişlerdir. Ayrıca kadın
hakları
konusuna
da
yüzeysel
olarak
değinmişlerdir. Kadına dair sorunların ilk kez
çok boyutlu kaleme alındığı Tanzimat dönemi
romanlarını incelemek, bugünü yorumlamada
farklı bir bakış açısı olarak değerlendirilebilir.
Tanzimat döneminde kadınların toplumsal
yaşamda maruz kaldığı problemler, bugün hala
tartışılmakta ve çoğu kadının problemleri
olmaya devam etmektedir.

Abstract: The novels of the Tanzimat period are
one of the most important archives of Turkish
political history. Therefore seeing novels just as
literature will be a mistaken opinion. In this
study, the object is to focus on problems of the
women who are bearers of modernization, in the
transition phase to civic culture from traditional
culture, in their daily life. The novelists
analyzied social values like marriage, divorce,
virtue,
in their novels. Additionally they
superficially
interested
with
feminism.
Therefore this study assessed as a different
perspective for comment today. Because these
problems of women in social life at Tanzimat
period are still being debated and a lot of women
continue to live these problems today.

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Evlilik,
Boşanma, Gündelik Yaşam, Namus

Key Words: Modernization, Marriage, Divorce,
Daily Life, Virtue

1

Bu makale “19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma Aracı Olarak Roman” adlı yüksek lisans
tezimden esinlenerek oluşturulmuştur. BAYRAM, Pınar (2011), 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde
Batılılaşma Aracı Olarak Roman, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
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Çalışmada dönem romanlarının

GİRİŞ

incelenmesiyle kamusal alanda kadının
yeri,

Tanzimat dönemi romanlarında

kadının

yeni ve modern toplumun ancak yeni ve
modern

evliliklerde

kadınlar

tarafından

sorunlar

fikri,

Cumhuriyet’in

görüşleri

kurulabileceği

karşı

ve

boşanmalarda

karşıya

karşılaştığı

incelenecek,

yazarların

karşılaştırılarak

sorgulanacaktır.

ilanına kadar edebi eserlerin ortak
gelmiştir

İnceleme ilk romanın yazıldığı

(Coşkun, 2010:1). Bu dönemde erkek

1872 yılından 1914 Birinci Dünya

romancıların

Savaşı

tezlerinden

biri

hâline

yanında

Fatma Aliye,

arasındaki

yılları

arasını

Güzide Sabri, Halide Edip Adıvar gibi

kapsamıştır. Çalışmada yer alan roman

kadın romancılar da edebiyat sahnesine

yazarları Ahmet Mithat Efendi2, Ahmet

çıkarak,

Hilmi3, Ahmet Ahmet Rasim4, Fatma

modernleşen

meselelerini

“kadın

kadının

gözüyle”

Aliye5,

ele

Namık

Kemal6,

Recaizade

Mahmut Ekrem7, Mehmet Mehmet

almışlardır.

Rauf8, Mehmet Celal9, Saffeti Ziya10,

Tanzimat ve sonrasında kadınlar,
içindeki

Saffet Nezihi11, Nabızade Nazım12,

yerleri ve giyim kuşamlarıyla toplumda

Şemsettin Sami Sami Samipaşazade

toplumdaki

statüleri,

aile

neredeyse değişimin ölçüsü, göstergesi
ve simgesi olmuşlardır. Osmanlı’da
kadın

meselesi,

“modernleşmeci”

Tanzimat’tan
bir

zihniyetle

2

Acaib-i Alem, Çengi, Dürdane Hanım, Felatun
Bey ve Rakım Efendi, Jön Türk, Müşahedat adlı
eserleri incelenmiştir.
3
Amak-ı Hayal adlı eseri incelenmiştir.
4
Meşakk-ı Hayat, Güzel Eleni ve Leyal-i
Izdırab adlı eserleri incelenmiştir.
5
Muhadarat ve Udi adlı eserleri incelenmiştir.
6
Cezmi ve İntibah adlı eserleri incelenmiştir.
7
Araba Sevdası adlı eseri incelenmiştir.
8
Ferda-yı Garam, Genç Kız Kalbi, Eylül adlı
eserleri incelenmiştir.
9
Küçük Gelin adlı eseri incelenmiştir.
10
Salon Köşelerinde adlı eseri incelenmiştir.
11
Zavallı Necdet adlı eseri incelenmiştir.
12
Zehra adlı eseri incelenmiştir.

beri
ele

alınmaya çalışılmış ve kadın, toplumun
geri kalmışlığında bir odak noktası
olarak görülüp ilerleme için çözülmesi
gereken bir konu olarak gündeme
gelmiştir (Karataş, 2009:1657).
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Sezai13, Vecihi14, Güzide Sabri15, Halit
Ziya

Uşaklıgil16,

Hüseyin

tarafına, kadınlar ise selamlık bölümüne

Rahmi

girememektedir

Gürpınar17, Bekir Fahri18, Raif Necdet

(Ahmet

Rasim,2004:66).

Kastelli19, Mehmet Mizancı Murat20,

Kadınların

nadir

girebildiği

Cemil Süreyya21 ve Şemsettin Şemsettin

ortak yaşam alanlarından toplu taşıma

Sami Sami Sami’dir22. Adı belirtilen

araçları da aynı bölünmeye maruz

roman yazarları ve romanları arasında

kalmıştır. Örneğin bu dönemde Osmanlı

kadın

Şehri

konusunu

ele

alan

veriler

çalışmaya dahil edilmiştir.

Hayriye

düzeni

haremlik

Vapurların
Tanzimat

vapurlarında
ve

arkasında

oturma

selamlıktır.
kadınlar

ile

erkekleri ayıran bir perde bulunmaktadır

Döneminde

Kadınların Gündelik Yaşamı

(Ahmet

Rasim,2004:44).

Ortak

kullanılan bu alanlarda, özellikle iniş
romanlarında,

çıkışlarda, kadınlar özenli davranmak

kadınların çoğunlukla günlük yaşamını

zorundadır. Çünkü vapurlar iskelede

geçirdiği mekânlar, evleri olmuştur. Ev

durduğunda

düzeni ise haremlik ve selamlık olarak

önünden

ikiye

durumdur (Ahmet Mithat,2005:12).

Osmanlı

ayrılmakta,

erkekler

harem

kadınların,
geçmesi

erkeklerin

utanılacak

bir

(…) İşte başkalarının namuslu
13

Sergüzeşt adlı eseri incelenmiştir.
Mehcure ve Hikmet adlı eseri incelenmiştir.
15
Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi adlı
eseri incelenmiştir.
16
Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri, Mai ve
Siyah, Aşk-ı Memnu,
17
Gulyabani, Mürebbiye ve Nimetşinas adlı
eserleri incelenmiştir.
18
Jönler adlı eseri incelenmiştir.
19
Uful adlı eseri incelenmiştir.
20
Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı? Adlı eseri
incelenmiştir.
21
Siyah Gözler adlı eseri incelenmiştir.
22
Taaşşuki Talat ile Fitnat adlı eseri
incelenmiştir.
14

kadınlarını,

böyle kendilerine hasret

gözünü

diken

ve

çamurlaşan

girişte, çıkışta dizleri dibinden geçirmek
sorununa, otuz

yıldır

çözüm

bulamamış şirketin, bu durumda ki hali
de kınanacak gibi değil
(Ahmet Mithat, 2005:12).
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Bu dönemde kadınların tiyatroya

yerde

bağdaş

kurup

birbirlerini

veya Frenk mahallerine gitmelerine de

çekiştirerek yaşadıklarını anlatmaktadır

hoş bakılmamakta, halk bunu çeşitli

(Mehmet

bahanelerle

olay

Rasim’e göre kadınların kapalı bir

çıkartmaktadır. Kadınların kocalarıyla

alanda yetişmeleri ve eğitimsizlikleri,

sokağa çıkmaları bile toplum tarafından

onların

ayıp

mesire

duvarlarının ardından dışarı yansıyacak

beraber

kadar derin” olmamasına sebep olur

dile

görülmekte,

yerlerinde23

getirip

hatta

kocalarıyla

oturmalarına polis engel olmaktadır

Rauf,

“hiçbir

1997:18).

Ahmet

düşüncelerinin

ev

(Ahmet Rasim, 2004:47).
Romancıların

(Mehmet Rauf,1997:36).

verilmesi

Bugün bir kadının kocasıyla

gereken

kadınlara
özgürlük

sokağa çıkması halen ayıp görülüyor,

bakımından

hatta gezinti yerlerinde

beraber

Örneğin, Ahmet Rasim, kadının erkeğe

oluyor

şiddetli bir biçimde ihtiyacı olduğunu

oturmalarına

polis

engel

evlilik kurumu ile kadını toplumsal

Görüldüğü gibi kamusal alanda
sınırlı

bir

söylenemez.

düşünür. Bunun nedeni ise erkek (koca)

(Mehmet Rauf, 1997:36).
kadına

uzlaştıkları

alanı

yaşam

baskılardan

alanı

korur

ve

kadınların

öngörülmüştür. Bu dönemde kadınlar,

bağımsız davranmalarını kolaylaştırır

vakitlerinin çoğunu evlerindeki pencere

(Ahmet

kenarlarında veya cumbada geçirirler ve

Rauf’un,

sokaktan

seyrederler

tarafından benimsenen “kadın kocasına

(Şemsettin Sami, 2011:83). Genç Kız

itaate tamamen mecburdur” düşüncesi

Kalbi romanında, İstanbul kadınlarını

dile

anlatan Mehmet Rauf, bu kadınların,

2005:37). Uşaklıgil ise kadınları ince

hayatlarını dedikoduya ayırdıklarını, her

fidanlara benzetir. “Kadınlar boylarının

23

doğrultularını korumak için bir desteğe

geçenleri

Bunun nedeni ise mesirelere giden kadın ve
erkeklerin mektuplaşma ya da görüşmeleri gibi
sebeplerle bu alanların adaba aykırı yerler
olarak tasvir edilmesidir (Vecihi, 2003:10).
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yani bir erkeğe muhtaçtırlar” (Uşaklıgil,

Yani iradesiz, arzusuz, kudretsiz
bir aciz, bir esir… (Mehmet Rauf,

1984:41).
Ataerkil yapının sürdürüldüğü

1997:47).
Dönemin

geleneksel Osmanlı toplumu, kadını
kaleme

erkeğe muhtaç bir biçimde kurgularken,

roman

aldıkları

yazarları,

romanlarda

“ideal

kahramanının

kadın” tasvirleri de yapmışlardır. Ahmet

gözüyle bu durumu eleştirir. Mehmet

Rasim’e göre kadın, evini temizlemeli,

Rauf’un tespitleri duygusallıktan çok

düzenli olmalı ve kocasının her türlü

rasyonalite içerir. Yazar, Genç Kız

kahrını çekmelidir. Kadının tavırları ve

Kalbi

konuşması

Mehmet

Rauf

kadın

romanında,

kadın

ve

erkek

da

arasında özgürlük kıyaslaması yapmış

desteklemektedir

ve

Rasim,2004:57).

kadının

erkeğe

muhtaç

olarak

durum olduğuna değinmiştir (Mehmet

Bu

Rauf,1997:47).

“kadın”
Behic

Bey,

yapmakta,

istediğini

kadınlığını
(Ahmet

Evin içi çok temiz ve düzenliydi.

yaşamasının, kadın için aşağılayıcı bir

Mesela

onun

durum,

tavırları

şimdi

karşılayanın

gerçekten

olduğunu belli ediyordu;
ve

konuşması

da

bunu

kanıtlıyordu (Ahmet Rasim, 2004:57).

istediğini

Mizancı Murat ise kadına biçilen

görmekte, istediğini sevmekte
serbesttir; arzu ettiği zaman istediği

ev içi görevlerin, toplumsal bir işlevinin

yere

olmadığına dikkat çeker.

gider,

istediği

adamlarla

görüşür, istediği şeylerle meşgul

Bir kadının marifetleri yalnız

olur. Bizim bu esir hayatımıza göre ne

kocasının zevklerini hoşnut etmekse,

kadar imrenilecek bir hayat!... İşte,

“kadın”

ben,

ne

vakit

istediğim

çıkabilirim… Ne de
yapabilirim,
gidebilirim…

ne

istediğim
istediğim

Çünkü

ihtiyaçlarını

sokağa

demek erkeklerin gerekli
giderecek,

şeyi

tamamlayacak “ev

yere

değil mi? (Mizancı Murat, 2010:112).

kadınım…
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Mizancı

yalnızca bundan ibarettir (Mehmet

sorgulamayı

Murat

seçerken, Mehmet Rauf bir adım daha
atarak

kadını

kapalı

Rauf,1997:36).
Tanzimat dönemi romanlarında

alanlardan

uzaklaştırmaya çalışır. Yazarın tespitleri

kadınların

çözüm

sorunlarının başında kamusal alanda yer

odaklıdır.

O,

bir

kadının

günlük

kocasının sosyal hayatına katılabilmesi

alamamaları

ve hayatına eşlik edebilmesi gerektiğini

görevlendirilmeleri

savunur. Kadınları örtülü bulundurmak,

konuda Mehmet Rauf, Genç Kız adlı

onları

kitabında döneme göre ilerici görüşler

hayattan

dışlamak

demek

ve

yaşamdaki
ev

işleriyle

gelmektedir.

Bu

ortaya atmıştır.

değildir. Ayrıca devletin kadınların
ahlakını korumak için kılık kıyafetlerine
karşı

düzenlemeye

gitmesini

de

Evlilik ve Boşanma

eleştiren yazar (Mehmet Rauf,1997:32),
kılık

kıyafet

düzenlemeleri

altında

dönemlerine

Ergenlik

kadar

anılan çarşaf konusunu adi bir politik

eğitim alıp erkeklerle aynı ortamı

oyuncak olarak görür.

paylaşabilen kız çocukları, ergenlikle

Kadınların
gerekse

örtülü

örtünsünler.

Onları

midir?

evlilik

örtülü

başlamaktadır.

için

hazırlanmaya

Osmanlı

toplumunda

evlilik ve buna bağlı olarak aile pek çok

bir

kadının

açıdan incelenmesi gereken önemli bir

çıkması

halen

Bugün

kocasıyla sokağa

beraber

çıkarmak

bulundurmak hayatımızdan
demek

olması

kurumdur.

Romanlarda

ayıp görünüyor, hatta gezinti yerlerinde

özellikle

beraber oturmalarına

eleştirilerini

polis engel

görücü

usulü

yazarlar,
evliliklere

yoğunlaştırırlar.

Onlara

oluyor. Sorun bu kadar önemliyken bu

göre bu konuda Osmanlı toplumunun

hanımların bahsettikleri

geleneksel yapısı ve zihniyeti değişime

çarşaf

uğramalıdır.

oyunları adi bir oyuncaktan ibaret kalır.
Bence bizde bugün kadın

meselesi
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evlilik

Şemsettin Sami, Taaşşuk-i Talat
ile

Fitnat’ta

kadın

ve

Şemsettin

karşı çıkmış, gençlerin kararlarına saygı
gereği

engel

teşkil

etmez

(Şemsettin Sami, 2011:37).

erkeklerin

birbirlerini görmeden evlendirmelerine

duyulmasının

için

dadı

romanında
gelenekçi

üzerinde

Sami’nin
kalfa

aynı

karakteri,

yaklaşımını

sürdürerek,

evliliğin geleneksel düzeninin devam

durmuştur.
Benim

beğendiğimi,

senin

taraftarıdır.

ettirilmesi

Aşk

evliliği

beğendiğini oğlum beğenir mi bakalım?

yapan anne ise bu geleneğe karşı çıkar.

nasıl yaparsa biz de öyle

Görüldüğü üzere kadınlarla ilgili sorun

yapalım diyorsun. Lakin görmez misin

yalnızca kadın erkek ilişkilerinde değil,

ki halkın çoğu

evlenir,

aynı zamanda kadınlar arasında da

karısı

kuşak çatışmasına yol açmıştır. Modern

Hep alem

yarın

bugün

kocası

karısını

kocasını bırakır. Bin türlü

yahut

kadın,

rezalet

eş

seçiminde

kadının

olur. Olacak a, görmedik bilmedik bir

özgürlüğüne vurgu yaparken, geleneksel

kız

kadın

alırlar,

hiç

sormaksızın

bir

imtizaç

sağlayacak mı?)

edecek

mi?

Beğenecek

sürdürülmesi

taraftarı olmuştur.

kocaya verirler. Acaba çocuk o
kızla

geleneklerin

(uyum

Ah biçare biz karılar! Bizi hiç

mi?

insan sırasına koymazlar! Babalarımız,

Sevecek mi? Kız da onu isteyecek mi?

istedikleri

Babası, anası buralarını

verircesine verirler. O adamın tabiatını

düşünmüyorlar

hiç

(Şemsettin

Sami,

adamlara

bize sormazlar.
geçinecek

2011:28).

hediye

Biz o adamlar ile

miyiz?

düşünmezler

Romanda dikkat çekilen bir

bizi

Orasını

(Şemsettin

hiç
Sami,

diğer önemli konu, kadının kör, yaşlı ya

2011:37).

da sağır olmasının bir özür olarak kabul

Dönemin bir başka romanı olan

edilip evliliğe engel olmasıdır. Fakat

Meşakk-ı Hayat, benzer olarak görücü

erkeklerin bu özelliklere sahip olması,

usulü evlilikleri ele alır. Kocasının

357

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z19
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:96 K:112

“insanların

kendi

kötülüklerine,

kocasına olan sevgisizliği ve ondan

kendilerinin

verdiği

bir

ayrılmak istemesini romanda konu alan

(Mehmet Rauf, 1997:20-21). Mehmet

Ahmet Rasim, hikayenin merkezine

Rauf sevmenin sadece erkek ve kadının

kadını oturtur ve onun iç dünyasını

görüşmeleri, sohbetleri ve birbirlerini

keşfetmeye

etraflıca

çirkinliğinden

yakınan

kadının,

çalışır

(Ahmet

incelemeleri

ile

isim”dir

mümkün

olacağı görüşündedir (Mehmet Rauf,

Rasim,2004:35).
Genç Kız Kalbi’nde, Mehmet

1997:9-10).

Rauf, görücü usulü geleneği eleştirirken

Benzer olarak Vecihi, Mehcure

bunun bir maskaralık olduğunu belirtir

romanında

(Mehmet Rauf, 1997:9-10). Özenli bir

bahsetmiş ve birbirini tanımayan iki

terbiye ve eğitimle büyüyen kızlar,

kişinin hayatını, birleştirmenin zor bir

evliliklerini görücü usulü ile yani

mesele olduğunu belirtmiştir. Yazar,

başkalarının

değerleri

özellikle kadının bir anda ömrünü,

gerçekleştirirler.

geleceğini, gönlünü, arzusunu tamamen

fikir

ve

doğrultusunda
Evlilikte

sorgulanan

zenginlik

ve

şey

namustur.

usulü

evlilikten

bir erkeğe teslim edeceğini, bu sebeple

mevki,

Ahlak

görücü

evliliğin

ve

“tesadüfe”

bırakılmaması

gerektiğini düşünür (Vecihi, 2003:9).

tavırlar, eğilim ve fikirler toplumca o
kadar değersizdir ki konuşulmaya bile

Birbirlerini tanımadan yapılan

gerek görülmez. Evlilikten beş on gün

evliliklerin olumsuz sonuçları Mai ve

sonra ise ilişkide çatlaklar meydana

Siyah adlı romanda da takip edilebilir.

gelir,

fikir

Romanın başkahramanı, Ahmet Cemil

uyuşmazlıkları baş gösterir. Böylelikle

Efendi’nin, kız kardeşi İkbal’in, matbaa

yazara göre ailelerin yüzde doksan

sahibinin oğluyla birbirlerini tanımadan

dokuzu geçimsizlikle karşı karşıya kalır

ve görmeden evlenmeleri sonucu, çiftin

ve

“fikren olduğu kadar ahlaken” de

çünkü

buna

eşler

neden

arasında,

olarak

“kader”i

anlaşamamaları

gösterirler. Halbuki yazara göre kader
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sonuçlanır. Bu duruma sebep olan

düşüncesinin uygar toplumların bir

İkbal’in ağabeyi Ahmet Cemil ise kız

ürünü olduğuna işaret eder (Ahmet

kardeşinin ölümüyle yıkılır (Uşaklıgil,

Rasim, 2004:32).
Romanlarda konu edilen aileler,

1971:184-216).

genellikle geniş aile biçiminde tasvir

Osmanlı toplumunda evliliğin
asıl önemi, bir aileye sahip olmaktır.

edilmiştir.

Farklı

olarak

Eylül

Romanlarda aileye özel önem verildiği

romanında geniş aileden çekirdek aileye

ve

ailenin

kutsal

sayıldığı

geçişin izleri görülür. Suat ve Süreyya

görülmektedir.

Örneğin

Vecihi’nin

birlikte yaşadıkları ailelerini bırakıp,

Mehcure romanının kahramanı Akif

yeni bir eve taşınırlar. Mehmet Rauf

Bey’in en kıymet verdiği şey, “ahlaken

çekirdek ailede ev hanımlığının tek bir

ve hissi” olarak kendisine tamamen

kadına ait olmasının ise bir “cinnete”

uygun olan karısıdır (Vecihi, 2003:5).

neden
doktorlara

Gözünde en kıymet verdiği şey,

da

çıkabileceğini

ahlaken ve hissi olarak kendisine
tamamen

olabileceğini

uygun olan karısıydı. Bu

yeni

söylerken,
bir

belirtmiştir

hastalık
(Mehmet

Rauf, 2005:62).

sayede evliliğin akıllı kişilerce takdir

Romanlarda

evlilikler

aynı

edilmiş olan güzelliklerinden

zamanda sınıf atlamanın da kolay bir

faydalanmıştı (Vecihi, 2003:5).

yolu olarak görülür. Mehmet Celal’in,

Vecihi, en önemli “nimeti” hayat

Küçük Gelin adlı romanında zengin

olarak görürken, hayatın “en şerefli

erkek, fakir kızla evlenirken, fakir aile

yadigarını”

kendisini bir düşte hisseder. Ahmet

ise evlat olarak tanımlar.
sonra

Mithat’ın, Felatun Bey ve Rakım Efendi

anılmasını sağlayacak eseridir (Vecihi,

romanında yine bir sınıf atlama durumu

2003:7).

gözümüze çarpar. Bir köle kızın, iyi

Evlat,

herkesin

ölümünden

eğitim

Ahmet Rasim, Leyal-i Iztırap
adlı

eserinde

“ailenin

geleceği”

359

ve

ahlakla

eğitilip

Rakım
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Efendi’yle evlenebilmesi bu durumun

kalırlar. Çünkü boşanma toplumca hoş

önemli bir örneğidir.

karşılanmaz ve dul kadınlar üzerinde

Evlilikle

sınıf

atlama

büyük bir toplumsal baskı vardır.

olayı

Bu baskı ve baskının aşılması

erkekler için de geçerlidir. Örneğin
Uşaklıgil’in, Ferdi ve Şürakası, adlı

Fatma

romanında

romanında açıkça görülür. Romanda

gazete

çalışanı

İsmail

Aliye’nin,

Tayfur, gazetenin sahibi Ferdi Bey’in

ana

kızıyla evlenir ve işyerinin ortağı olur.

sevgisini kocasına verir ve “mutlu

Aynı şekilde Mai ve Siyah’ta Ahmet

olacaksa da üzülecekse de hep kocası

Cemil’in kız kardeşi, patronuyla evlenir

yüzünden” olacağını kabullenir (Fatma

ve Ahmet Cemil işyerinde önemli bir

Aliye, 2005:173). Fazıla, sevmediği,

paya

mutlu

sahip

olur.

Mürebbiye

adlı

karakter

adlı

Muhadarat

olan

olmadığı

Fazıla,

ve

tasvip

olanca

ahlaksız

romanda, Sadri’nin evlenmeden önceki

davranışlarını

etmediği

hayatı sefalet içinde geçmiştir. Dehri

kocasından toplum baskısı nedeniyle

Bey’e damat gelen “Sadri Efendi”, bu

boşanmak istemez. O, herkes içinde dul

eve girişiyle “Sadri Bey” olur.

olarak damgalanmaktan ve bunun için
Sezai’nin

insanlara laf anlatmaktansa sevmediği

durum

bir koca ile oturmayı göze almaktadır

diğerlerinden farklıdır. Bu romanda

(Fatma Aliye, 2005:204). Fatma Aliye,

üzerinde durulan konu zengin ile fakir

romanda geleneksel değerlerin ön plana

arasındaki uçurumdur ve fakir hep hor

çıkarıldığı

görülür.

Bey’in

kadını ele alır. Ancak yazar, romanın

evliliğinin gerçekleşememesi bu sınıfsal

ilerleyen bölümünde bu yargıları yıkar.

uçurumdan kaynaklanır.

Fazıla

Samipaşazade
Sergüzeşt

romanında

Dilber

ile

ise

Cevat

Osmanlı

intiharın

toplumunda

eşiğindeyken

ki

dini

Sınıf atlama olayı gerçekleşse

kudretiyle intihar etmekten vazgeçer ve

bile evliliklerin mutsuz sonuçlarına

evden kaçarak izini kaybettirir. Fatma

özellikle kadınlar katlanmak durumunda

Aliye,

360

takındığı

modern

tavrıyla
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sorunlarına

da

düşürmez. Fazıla bir süre sonra hizmetçi

kocalarından

dayak

olarak bir eve gider. Erkeğe ihtiyaç

onların sarhoşluklarıyla ilgilenirken bile

duymadan çalışmaya başlayan kadın

kocalarını

kahraman, romanın sonunda, sadece

kabullenirler.

romanında

kadını

kocasına

yenik

tam

anlamıyla

Kadınlar

yerken

iyisiyle

ya

da

kötüsüyle

“Öyle ama kızım, kadınların da

aşık olduğu için bir evlilik yapar.
Roman

değinir.

sonuna kadar tahammül etmesi gerekir.

geleneksel

pederinin

nice

dayaklarını

düşünceden modern düşünceye geçişi

Ben

simgelemektedir.

yedim. Malımı mülkümü sattı, yedi; ben

Eve

kapatılan

ve

kocasına muhtaç kadın, iş hayatına

yine

girmiş, kendi ayakları üzerinde durmuş

ki benim kadınlığımı anlayarak utandı.

ve özgürleştirilmiştir.

Ondan

Bu

örneğin

tersine

sabrettim; fakat bir zaman geldi
sonra rahat ettim. Eğer

dünyada rahat, oturduğumuz yerde

Ahmet

Rasim, Meşakk-ı Hayat adlı romanında

ayağımıza gelmiş

geleneksel toplum düşüncesini yansıtır.

rahatın da değeri kalmazdı. Kocanın

Yazar, kocasından kaçan bir kadının

güzeli, çirkini olmaz. Sen

kurtuluşunu,

da, onu sarhoşluktan vazgeçir” (Ahmet

başka

bir

erkekte

bulmaktadır. Kahramanını çalıştırmayan

olaydı, sabrın da
hanım

ol

Rasim, 2004:51).

Ahmet Rasim’in romanında kadın bir

Ahmet Rasim, Meşakk-ı Hayat

erkeğe “varıncaya kadar kapı kapı

adlı romanında toplumun “koca ne

sürünmek” zorunda kalmıştır (Ahmet

yaparsa yapsın, kadın kocasına sahip

Rasim,2004:56). Romanda kocasından

çıkmalı” görüşüne dikkat çeker (Ahmet

ayrılan kadın, iki seçenek arasında

Rasim,2004:51). Yazar, kadının ya da

bırakılır: ya başka bir erkekle evlenecek

erkeğin dayak yemesinin hoş bir durum

ya da kocasıyla barışacaktır (Ahmet

olmadığını

Rasim,2004:58). Ayrıca Ahmet Rasim

Rasim,2004:53)

toplumda

maddi

yaşanan

kadına

dair

361

ya

düşünür
ve
da

(Ahmet

erkeğin

kadına

manevi

şiddet
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göstermesini, erkeklerin katı ve sert bir

alır. Görüşmelerinin, (hem dul hem de

eğitimle

erkeğin

yetiştirilmelerine

bağlar

(Ahmet Rasim,2004:64).
XIX.

Yüzyıl

Osmanlı

kendisinden

yaşça

küçük

oluşunun)

namusuna,

leke

getireceğinden

korkan

yine

kadın,

toplumunda kadın olmak toplumsal bir

toplumsal baskı altında aşk ve ahlak

baskıya

demektir.

arasında bocalama yaşar. Dulluğun ve

Örneğin Mehmet Rauf’un, Genç Kız

kendisinden yaşça küçük bir erkekle

Kalbi

evliliğin

psikolojik

kadın olmayı “kadınlar asında çirkin

incelendiği

roman,

olmaya” benzetir ve kendisinin kadın

aşığını öldürmesiyle son bulur.

maruz
romanının

kalmak
Sermed

karakteri,

etkilerinin

kadının

delirip

olmasa mutlu olacağına inanır. Çünkü

Ahmet Rasim Meşakk-ı Hayat

kadınların “yazgılarına boyun eğişleri

adlı romanında toplumun dul kadına

ve terk edilme korkuları” Sermed’e acı

bakışını inceler. En küçük kabahatler

verir (Mehmet Rauf, 2005:53).

bu

Az
mutsuz

önce

değindiğimiz

evliliklerde

bir

taraf

kadınlardan

bilinmekte

ve

dul

gibi

kadınlar erkekleri baştan çıkarıcı olarak

olan

düşünülmektedir.

ve

Bohçası koltuğunda sokaklarda

baskıya sebep olan en önemli husus dul

başıboş gezinmek; göz aşinası olduğu,

kalma korkusudur. Çünkü toplum dul

yarenlik

kadına iyi bir gözle bakmaz. Dul kadın,

sığınmak; erkeklerinden dokundurmalı

hareketlerine ve yaşamına dikkat etmek,

davranışlar

daha sınırlı yaşamak zorundadır.

iftiralara uğramak; git gide bir takım

kadınların

katlanmaları

gereken

ettiği kadınların yanına
görmek,

karılarından

uğursuz düşünceleri benimsemek;

Cemil Süreyya, Siyah Gözler
adlı romanında otuzunu geçkin dul bir

sürekli

kadınla, henüz yirmi iki yaşında genç

alayların konusu olmak,

sürükleyip

bir delikanlının aşkını ve bu aşkın

götürdüğü

hayatın

dayanılmaz

kadını baskı altında bırakmasını konu

güçlüklerine

eklenen

felaketlerdendi
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olarak

aşağılanmaların,
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çatışmadan ve hatta karşılıklı uyum

(…) (Ahmet Rasim, 2004:71-

göstererek

72).

var

olma

kapasiteleri

Ayrıca dul kadınlar cariye olarak

toplumsal değişmede sık görülen bir

bile ucuza satılmakta ve on sekiz yaşını

olgudur, eski yeniyle zorunlu olarak yer

geçtikten

odalık

olarak

değiştirmez

(Fatma

Aliye,

Modernleşme

sonra

alınmamaktadırlar

(Köker,1995:56).
sürecinde

eski-yeni

değerler, çatışmalarıyla, çelişkileriyle

2005:316).

ve yarattığı alternatifleriyle süreç içinde

Görüldüğü gibi yazarların ortak

toplumsal anlamını bulmuştur.

olarak karşı geldikleri öncelikli mesele
görücü usulü olmuştur. Çünkü görücü
usulü

evliliklerin

sonu

dolayısıyla

dul

kalma

meselelere

de

kapı

boşanma,
gibi

Namus ve Yasak Aşk

başka
İncelenen

aralamaktadır.

romanlarda

Kadınların özgürleşmesi konusu ise

usulüyle

Fatma Aliye tarafından cesaretle ele

boşanmanın

alınmış ve kadının kocası olmadan da

açması yasak aşkları gündeme getirir.

yaşayabileceği fikri dile getirilmiştir.

Yasak aşklar ve bu aşklar üzerinden
yapılan

Aydınların boşanma konusunda

yapılan

görücü

evlilikler

toplumsal

“namus”

baskıya

ve
yol

tartışmaları

ise eski ve yeni değerler arasında

romanlarda sık karşılaşılan bir durum

bocaladıkları

olmuştur.

ve

buluşamadıkları

ortak

payda

da

görülmektedir.

Namus konusu romanlarda iki

Yazarlar görücü usulüne sert bir dille

yönüyle ele alınır. Bunlardan ilki

karşı çıkarken boşanma konusunda daha

toplumun

ahlaki

sessiz kalmışlardır. Fakat bu tezatlık

değişimin

yansıtılması,

yazarların

kadınların ve erkeklerin iç dünyalarını

dar

görüşlü

olmasıyla

yapısında

açıklanamaz. Çünkü modernleşme

aktararak

evresinde eski-yeni kültür ve yapıların

bulunmak istemeleridir.

363

psikolojik

görülen

ikincisi

ise

incelemelerde
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ışık tutar. Toplumun en önemli değeri

Romanlarda yasak aşk yaşayan
adaletin

olan “namus” düşüncesinin yarattığı

kurtulamamışlardır.

toplum baskısı ve özgürce yaşamak

Genellikle intihar, ölüm, sefalet veya

istedikleri “aşk” arasında kalan kadınlar

toplumdan dışlanma; yasak aşkların

keşmekeşe sürüklenir. Bu keşmekeşi

bedeli olmuştur. Romanlarda yasak aşk

okuyucuya en detaylı sunan ve aynı

ve

sıkıya

zamanda ilk psikolojik roman olan

toplumda

Eylül’dür. Mehmet Rauf, romanında

namus “kadın”dır ve kadının hayatında

pek çok yazar gibi yasak bir aşkı konu

da en önemli değer yine “namus”tur.

alır.

Namuslu bir kadının hayattaki en

kişilerin psikolojik durumlarına yer

önemli

vermiş

kadın

kahramanlar

pençesinden

namus

birbirleriyle

ilişkilendirilmiştir.

görevi

sınırlarını

ilahi

Çünkü

serbestliğinin

ise

çizmesi

sıkı

ve

ona

Ancak bu romanı özel kılan
ve

sorgulamalara

gitmiş

olmasıdır.

göre

Bu

davranmasıdır.

roman

toplumun

ön

(…) Mektubu bir yana attı ve

yargılarını ve kişilerin içlerine düştüğü

birden, o zamana kadar hissedilmiş bir

bunalımı okuyucuya aktarır. Kadınların

sinir

namussuzluğundan

isyanıyla yerinden fırlayarak:

yakınan

roman

“Lakin ben ne yapıyorum?” dedi, “Bir

kahramanı Necip için aşık olmadan

kadın için

bir

önce, kadın kelimesi “saçma, hain ve

namussuzluk..” (…) Ve namuslu bir

kuş beyinli” anlamına gelirken, kadınlık

kadın için böyle

demek ona göre “aldatabilmektir”. Oysa

bu

kadarı

bile

davranmak,

hayatında en önemli bir görevdi (…)

Necip, kendi namusunu sorgulamaz ve

(Cemil Süreyya,2006:45).

toplumdaki ahlaki bozulmadan yakınır

Roman
düşüncesini

yazarlarının

yasak

aşk

(Mehmet Rauf, 2005:110). Yaşadığı

namus

konusu

çarpık ilişkilerde namussuz olan tarafı

ile

sorgulamaları aslında toplumun içinde

kadın

bulunduğu ahlaki ve kültürel bunalıma

kahramanı Necip, yakın bir aile dostu

364

olarak

yorumlayan

roman
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tanıtılmış olan namus en

olan Süreyya’nın eşi olan Suat’a aşık
düşünceleri

olunca

değişir.

gelebiliyor,

Suat’ın

sonra

“namus…

Herkesin

namusuna düşkünlüğü romanda sıklıkla

söylediği fakat kimsenin rast gelmediği

dile getirilirken Necip yoğun hisleriyle,

bir tür kuş olmalı!...” diye omuz

Suat’ı “aşk, merhamet, teşekkür, sevgi,

silkiyordu (Mehmet Rauf, 2005:222).

ve

Bu bocalama Suat’ta da görülür

haysiyet” gibi birçok duyguyla tanımlar.

ve romanın sonunda bu yasak aşkın

Ancak bu tanımlamanın en sonda geleni

namusuna ve eşine zarar getireceğinden

namus

korkan Suat, evde çıkan yangında kalır

şiir,

saygı,

korku,

olur.

büyüklerinden
okuduğu,

pişmanlık

Ana

babasından,

duyduğu,

bütün

insan

ve

kitaplarda
kanunlarının

Necip’le

birlikte

yanarak

ölür

(Mehmet Rauf, 2005:311-312).

temeli ve amacı olan namus en sonra

Güzide Sabri Aygün’ün Ölmüş

gelir ve o, namusu “herkesin söylediği

Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi adlı

fakat kimsenin rast gelmediği bir tür

romanında yine yasak bir aşk konu

kuş” olarak tanımlar (Mehmet Rauf,

edilir. Romanın Fikret kahramanı evli

2005:222).

ve iki çocuk babası olan doktoruna aşık
olur

Burada dikkat çeken nokta aşk

ve

bunun

vazgeçerek,

Necip’in, namuslu bir kadına aşık

karısının ve iki çocuğunun) hayatını

olması ve aşkına kavuşamamasıdır. Bu

kendi mutluluğuna feda etmez (Aygün,

durum

kavramını

2010:28). Güzide Sabri, romanında

sorgulamaya iter, ancak bir çıkar yol

yasak aşkın bir evlilik ihlali olduğu

bulamaz.

tespitinde bulunur (Aygün, 2010:162).

“namus”

Aynı

Evet namus, ana babasından,

romanda,

insanın

aşkından

ve toplumsal baskı arasında bocalayan

onu

üç

üzerine

Fikret

(doktorun

karakteri,

büyüklerinden duyduğu, kitaplarında

yaşadıklarının ve toplum baskısının

okuduğu

ağırlığını

namus,

bütün

insan

kanunlarının esası ve amacı olarak

365

taşıyamayarak

ağır

bir
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hastalığa yakalanır ve ölür (Aygün,

hayatını konu eder.

Bu roman, fakir

2010:186).

hizmetçi

evin

kızların

erkekleri

Memnu

tarafından göz hapsine alındığını veya

romanı da yasak aşk üzerinde durur.

tacize uğradıklarını da gösterir. Bu fakir

Zenginliği için Adnan Bey’le evlenen

ama

Bihter, evliliğinden bir süre sonra

yoksun

mücevherlerden, yalıdan, paradan çok

çıkaramamakta ancak güçlü durarak

“sevmek” istediğini fark eder. Onun için

namuslarını

artık

başarabilmektedirler.

Uşaklıgil’in,

bütün

Aşk-ı

mutluluk

“sevmek”tir

namuslu

kadınlar,

veya

aciz

korumadan

olup,

seslerini
korumayı

Romanda

evin

(Uşaklıgil, 2006:211). Bihter sevgiyi,

hanımı, kocasının aşkına yenilerek,

aşkı, gençliği Behlül’de bulurken yasak

cariyeyi üstüne kocasıyla nikahlamak

bir aşkın kapısı aralar. Bu aşk ortaya

ister, ancak namusuna sıkı sıkıya bağlı

çıktığında

utançla

cariye bu duruma şiddetle karşı çıkar

intihar

(Gürpınar, 1965:160).

Bihter,

yaşayamayacağını

bu

anlayarak

Nabızade

eder.

Nazım,

Zehra

O zaman Bihter için Firdevs

romanında evin efendisinin cariyeye

Hanım’ın hayatı başlayacaktı. Etraftan

aşık olmasını işler. Ancak burada durum

bakmak

farklılaşır, çünkü cariyede efendiye aşık

için salahiyet (yetki) bulan gözler

olmuştur (Nabizade Nazım, 2007:50).

açılacak, yalının

Okumuş zengin bir tüccarın kızı olan

kendisine

gülümseyerek

şehnişinine
bütün

Zehra’nın bu aşkı öğrenmesiyle hayatı

vücudundan buzlar akıtan bir raşe

değişir. Kıskançlık, nefret ve intikam

mektuplar

atılacak

(ürperme)

ve…
ile

heveslerine kapılarak çeşitli entrikalar

titriyordu

yaratır.

(Uşaklıgil, 2006:506).
Hüseyin

Rahmi

Bu

entrikalardan

biri

de

Zehra’nın, Ürani adında “düşkün” bir

Gürpınar,

Nimetşinas adlı romanında, toplumun

kadını

alt kesiminde yer alan bir hizmetçinin

cariyesinden intikam almasıdır. Zehra
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kocasına

musallat

ederek,
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amacına ulaşır, ancak bu amaç onu daha

başına gelen felaketlerle hatasını anlar

çok mutsuz eder. Çünkü bu kez kocası,

ve intihar eder (Vecihi, 2003: 153).

Ürani’ye

aşık

olmuştur.

Vecihi,

Romanın

sonunda cariye intihar eder, kocası

ahlaki

Ürani’nin

Romanda,

kendisini

aldatmasını

romanında

çözülmesine
parası

de

toplumun
değinmiştir.

olan erkeklerin

hazmedemez ve onu öldürür. Zehra ise

evlerine farklı kadınlar getirmelerine

vicdan azabı ile hastalığa tutulur ve

mahalleli

kocası da (Suphi) Trablusgarp’a sürülür

2003:211), kadınların evlerinden sokağa

(Nabizade Nazım, 2007:156).

çıkmaları ya da mahallelerinde yabancı

Bu yazarlardan farklı olarak

bir

göz

yumarken

görülmeleri

erkekle

(Vecihi,

mahalleliyi

Vecihi, Mehcure romanında erkeklerin

rahatsız etmektedir (Vecihi, 2003:206-

namusunu

207).

konu

alır.

Vecihi’nin

Yasak aşkların (evlilik dışı)

kahramanlarından Mükerrem namussuz
ve

sadakatsiz

Karısı

sonucu olan bebeklerin durumunu ise

Mehcure’yi aldatmış başka bir kadına

Ahmet Mithat, Acaib-i Alem adlı

aşık

romanında modern bir bakışla ele alır.

olmuştur.

bir

adamdır.

Ayrıca

Mükerrem,

karısının ölüm döşeğinde olmasını fırsat

Evlilik

bilerek aşık olduğu Rana ile evlenmiştir

çocukların

(Vecihi,

Karısının

endişelenen Ahmet Mithat, Rusya’da

çıkaramayan

gördüğü yeni bir kurumla tanıştırır

Mükerrem, Rana ile anlaşamayan oğlu

halkı. Yazar, bu çocukların sağlığı,

Hikmet’i de evden atmıştır (Vecihi,

eğitim ve öğretimleri için yapılan devlet

2003:137).

dairesi niteliğindeki yuvaları, uygarlık

2003:137).

ölümünden

ders

dışı

ilişkilerden
geleceği

doğan

konusunda

ve insanlık için önemli görür. Çünkü

Romanda, Mükerrem’in karısı
ölüm döşeğindeyken onun başka bir

Osmanlı’da

kadınla

bir

büyük bir çoğunluğu boğulmakta ya da

baskıya yol açmaz. Ancak Mükerrem,

öldürülmektedir. Ama böyle bir kurum,

evlenmesi,

toplumsal

367

evlilik

dışı

çocukların
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o

çocukları

eğitip

edindirerek

birer

yaşamlarını

meslek

XIX. yüzyıl tüm dünyada değişim

idame

rüzgârlarının etkin olduğu bir süreçtir.

ettirmelerine katkıda bulunur (Ahmet

Milliyetçilik

hareketlerinin

Mithat, 2004:246-247).

yoğunlaştığı,

imparatorlukların

Erkeğin,

dağılmaya başladığı bu süre içinde,

toplumsal-ailesel

düzeni korumakla görevlendirilmesi ve

düşünce

ahlak

değişikliklerin olduğu; özgürlük, eşitlik,

bekçiliğinin

namus/şeref

sisteminde

de

köklü

birlikte

adalet gibi kavramların sorgulandığı ve

kadın, erkek için bir tehdit ve tehlike

talep edilmeye başlandığı görülür. Tüm

olarak görülür (Berktay, 2007:58-59).

dünyada görülen bu değişimler, elbette

Modernleşmenin

taşıyıcıları

ki artık son dönemini yaşayan Osmanlı

yazarlar,

“namus”

kodlarıyla

pekiştirilmesiyle

konu

geleneksel

ataerkil

olan

İmparatorluğunu

olunca

etkilemektedir.

Böylesi bir manzara içerisinde Osmanlı

düşüncelerden
sonunda

kadınlarının da haklarını savunabilmek

kahramanlarını

amacıyla çabaladıkları görülmektedir

sıyrılamamış,

romanlarının

“namussuz”

kadın

(Karataş, 2009:1655).

öldürmüşlerdir. Üstelik bu ölümü kadın

Jön Türk adlı eserinde Feminizme

kahramanların kendisi seçmiştir.
Romanlar

da

eski

değinen

değerlerin

Ahmet

Mithat,

feminizmi

üzerine

Osmanlı ülkesi içinde değerlendirir.

kurulup, ilerici fikirleri gündeme getirse

Avrupa’da kadının yerini irdeleyen

de, bazı konularda

yazar, feminizmi Avrupa kadınlarının

sorgulanması,

eleştirilmesi

modernleşme

savunucuları olan Osmanlı aydınları

geçmişten itibaren uğradıkları boyun

muhafazakarlıklarını

eğmeden, ezilmekten kurtarıp, insan

da

bir

kenara

haklarına ve medeniyete ulaşmak için

bırakmamışlardır.

yapılan yürekli bir mücadele olarak
görür. Çünkü Ahmet Mithat Avrupa’da

Kadın Hakları

gerçekte kadına içi boş bir saygı
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gösterildiğini ve bunun sadece bir

boşanma

kanunuyla

“kadın aldatıcılık” olduğunu düşünür.

hafifletildiği ancak kadınların diğer

Mithat, İslam toplumlarında kadının

haklarından mahrumiyetleri meselesinin

kendi ana malından başka her hukuka

sürmekte

sahip olduğu halde, hiçbirine layık

Mithat, ty:77-79).

olduğunu

kalınmasının ne kadar şaşılacak bir

ataerkil

durum

başladığından

Müslüman

dikkat

kadınlarının

çeker.

ideoloji

kadını

tutulurken

duygusallık

Avrupa

(Ahmet

ilk

şekillenmeye

itibaren

erkeği

rasyonellik, uygarlık ve kültür ile;

aksine,

Avrupa’daki kadınlar ise saygı içinde
gerçekte

anlatır

Geleneksel toplum öğelerinden olan

görülemeyerek erkeğin isteğine bağlı
olduğuna

boşanmanın

kadını

irrasyonellik,
ile

doğa

ve

özdeşleştirmiştir.

hiçbir hakka sahip değildir. Yazar,

Modernleşmenin mücadele alanlarından

Avrupa’da kadının bir isminin bile

biri de kadının dışlanması üzerine

olmadığını, evlendiğinde servet ayrımı

kurulu

yapılmamışsa kendi servetine bile malik

tanımlamasının

sayılmadığını, kocasının onayı olmadan

genişletilerek kadını da içine almasıdır

hiçbir senede imza koyamayacağını,

(Berktay,

kocası onu nereye götürürse götürsün

kapitalizm bu süreçte kadını da iş

gitmem diyemeyeceğini ve mutlak bir

hayatına çekmeye başlamıştır.

bu

“insan”

ve

“yurttaş”
kapsamının

2007:276).

Yeni

gelişen

Ahmet Mithat, kadının çalıştığı

itaatle kocasına boyun eğmek zorunda
olduğunu anlatır (Ahmet Mithat, ty:77-

alanlara

örnekler

verir.

Kadınlar

79).

fabrikalarda çalışmakta aynı zamanda,
yapma çiçekçilik ve dikişçilik gibi işleri

Aynı zamanda yazar, Avrupa’da
yapılan evliliğin bozulamadığı, kilise

tekellerinde

önünde geçerli bir gerekçeyle bozulsa

Ayrıca postanelerde, telgrafhanelerde,

bile

telefonhanelerde

kadın

ve

erkeğin

bir

daha

mağazalarda

evlenemeyeceklerini belirtir. Fransa’da
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bulundurmaktadırlar.

tezgahtarlık

çalışmakta,
yapmakta,
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çoğunda

üzerinde

dönemde

durumdan doğan problemleri de dile

avukatlık,

getirir. Bu problemlerin başında evlilik

mühendislik işlerine de el atmışlar hatta

dışı ilişkiler ve işlenen cinayetler vardır.

arabacılık bile yapmaya başlamışlardır

Yazar evlilik dışı ilişki yaşayanlar

(Ahmet Mithat, ty:79).

arasında resmi bir bağ olmadığından,

veznedarlık
görev

hizmetlerinin

almaktadırlar.

kadınlar

Bu

doktorluk,

Ancak

Ahmet

Mithat

bu

somutlaştıran

yazar,

bu

kadının erkeği ya da erkeğin kadını

yeni

gelişmelere ve yeni fikirlere yalnızca

bıraktığında,

Osmanlı’da değil Avrupa’da da az

işlendiğini anlatır. Eskiden halkın aşağı

rastlandığını

tabakasında

iddia

ederek,

“kadın”

pek

çok

görülen

cinayetin

bu

cinayetler,

özgürleşmesi konusunda tedbiri elden

1900’lerde

yukarı

tabakalara

bırakmaz

Ahmet

Mithat,

kadar

(Ahmet

Mithat,

ty:55).

sıçramıştır.

kadınları

kafesler

içinde

doğan çocukların 1900lü yıllarda yüzde

kanarya kuşu gibi yetiştirmenin tehlikeli

otuzunun gayrı meşru olarak doğduğunu

olduğunu ancak onların sınırsız bir

belirtir.

hürriyetle

de

yayınlanmasıyla çocuk ve anne topluma

başlıca tehlikelerini dile getirmektedir

teşhir edilir. Ancak bir de “yakayı ele

(Ahmet Mithat, ty:57).

vermeyenler” vardır ki bunların oldukça

Mithat,

başıboş

gezmelerinin

Bu

durumların

Paris’te

gazetelerde

yüksek oranlarda olduğunu düşünür.

Ahmet Mithat aynı romanında bu
karakterinde

Serbest evlilik taraftarlarının bu gibi

toplarken, eski ve yeni fikirler arasında

olayları düzenleme çabasına girdiklerini

orta bir yol bulup yeniyi eskide sindiren

belirten Ahmet Mithat, toplumun bir

Ahdiye

kısmının

yeni

fikirleri

Ceylan

karakterini

Ceylan’la

karşılaştırmaktadır
Mithat,ty:17).
boyun

Kadınların,

eğmemelerini

ve

bu

olaylara

objektif

(Ahmet

yaklaştığını vurgulamakta, bir kısmının

erkeklere

ise kendilerine göre anlamlar çıkartıp

başlarına

olmadık düşüncelere sürüklendiklerini
anlatır.

buyruk yaşamalarını Ceylan karakteri
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Kahramanlarından

Ceylan,
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kendi

yola

anlamlarıyla

kadınların,

çıkarken

erkeklerin

meclislerine

Nurullah bey ise tarafsızca olayları

girdiklerini, onlarla birlikte kahvelerde

tahlil etmeye çalışır (Ahmet Mithat,

oturduklarını, ancak kimsenin onların

ty:81).

yüzüne

bakmaya

bile

cesaret

aklı

edemediklerini belirten yazar, Osmanlı

başında olanlar hiçbir şeye katiyen karar

toplumunda ise kadınların yolda bile

veremezlerse de Ceylan Hanım gibi aklı

yürüyemediklerinden yakınır (Şemsettin

başında

Sami, 2011:87-95).

Bizim

Nurullah

Bey

olmayanlar

bu

vereceklerini de

yayınları
karar

Mizancı Murat erkek ve kadınların

bilemeyerek bütün

durumunu göz önüne alarak Fransızlarla

zaman

okudukları

gibi

neye

bütün baştan çıkar giderler (Ahmet

karşılaştırmaya

Mithat, ty:81).

erkeklerinin

gider.

kadınlara

Fransız

daha

saygılı

davrandıklarını söyleyen yazar, sokak

Şemsettin Sami doğrudan olarak
de

rezaletlerine Hıristiyan kadınların izin

Taaşşuk-i Talat ile Fitnat adlı eserinde

vermeyeceklerini, Türk kadınlarının ise

kadınlar ve evlilik konuları üzerinde

seyirlik yerlerde mektuplaşarak buna

feminizm

durur.

konusuna

Evlenecek

girmese

kişilerin

izin

birbirini

verdiklerini

belirterek

eleştirir

tanımamalarının yarattığı kötü sonuçları

(Mizancı Murat, 2010:91-92). Romanın

konu alan romanında yazar, kadınları

kadın

rahatsız eden problemlere erkek gözüyle

İstanbul’da seyirlik yerlere gittiğinde,

(kadın kılığına giren kahramanıyla)

kadınlarla

inceler.

Osmanlı

mektuplaşmalarından hoşnut olmamakta

toplumunun ahlaki sorunlarına yer verir.

ve bu davranışları Müslümanlık adabına

Seyirlik gezinti yerlerinin edepsizlerin

sığdıramamaktadır

ve

2010:89).

Romanında,

hırsızların

buralarda
bulunmadığını

mahalleri
madamların
belirtir.

olduğunu,

kahramanı

Zehra

Hanım
erkeklerin

(Mizancı

Murat,

Mehmet Rauf da bu dönemde

bile
Avrupa’da

Avrupa’da
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XIX.

memuriyet hakkı istediklerini, Osmanlı

yüzyılın

son

çeyreğinde

evlerine

yazılan, yazılırken modern bir toplumu

hapsolduklarını, sokağa çıktıklarında da

kurgulayan bu romanlar geleneksel

azıcık şık ve bakımlı olduklarında

değerlerin

erkeklerin

saldırganca

ve

olmuşlardır. Kimi zaman geleneksel

bakışlarına

maruz

kaldıklarını

değerleri evrensel değerlere tercih eden

da

ise

kadınların

tavır

sorgulayıcıları/eleştiricileri

kimi zamansa modern değerleri üstün

gözlemler (Mehmet Rauf,1997:30).

tutan

bakış

açıları

bir

toplumun

geleneksel/modern toplum arasındaki iç
çelişkilerini de açığa çıkarıcı bir rol
üstlenmiştir.

SONUÇ

Romanlarda
1939 Tanzimat Fermanıyla birlikte

birçok

yönden

başlayan reform döneminde, kadınların

toplumsal

hayatı,

yerini

roman

yazarları

tarafından

alan

yazarlar,

içersinde

sorgulamışlar,

ancak

kadının
çözüm

Evli kadınların hayatını masaya

yazarlarını sadece edebiyatçı görmek
olacaktır.

ele

sorunlarını

odaklı düşünceler geliştirememişlerdir.

incelemeye alınmıştır. Bu dönem roman
hatalı

yaşam

kadın

Onlar,

Osmanlı

yatıran yazarların çoğu, geleneksel bir

toplumsal

değer olarak görücü usulü yöntemine

Devleti’nin

politik

ve

alanlarında

önemli

aktörleri

karşı çıkmışlardır. Yazarlar, ataerkil

olan

politikacıları, askerleri, yöneticileri, ve

kuşatma

fikir

psikolojilerini toplumsal sonuçlarıyla

insanlarıdır.

romanlar

edebi

Bu

sebeple

yönünün

bu

altında

kalan

kadınların

irdelemeye çalışmışlardır.

dışında

Görücü

Osmanlı’nın son dönemine ışık tutan ve

usulünün

en

önemli

değişimin

yönünü,

hızını

sonraki

toplumsal sonucu boşanma ve dul

kuşaklara

aktaran

eserler

olarak

kalma olgusu olmuştur. Dul kalmanın
ve toplumun dul kadına bakışının kadın

görülmelidir.
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üzerindeki baskısını inceleyen yazarlar,
önemli

bir

toplumsal

sorunu

KAYNAKÇA

vurgulamaktan öteye gidememişlerdir.
Kadının eş seçme özgürlüğünün

AHMET MİTHAT (2004). Acaib-i

bulunmayışı beraberinde yasak aşk

Alem, İstanbul: Bordo Siyah

olgusunu da beraberinde getirmiştir.

Yayınları.
AHMET

“Yasak aşk”ı ortaya çıkaran geleneksel
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BİR KADININ ANATOMİSİ FİLMİNE PSİKO-ANALİTİK BİR
YAKLAŞIM
A PSYCHOANALYTICAL APPROACH TO THE FILM:
"BİR KADININ ANATOMİSİ”
Doç. Dr. F. Neşe KAPLAN
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
fnesekaplan@gmail.com

Özet: Bu çalışma, Bir Kadının Anatomisi

Abstract: This study is trying to figure out

filminin

analiziyle;

womens

anatomik

yapıyla

kadın

davranışlarının

ilişkisini

araştırmaya

behaviors

related

to

anatomical

structure via analysing the film which is Bir

çalışmaktadır. Kadını anlamayı amaçlayan bu

Kadının

filmde, metnin ana karakteri olan kadının

understand women depicting main female

temsili(ve betimlenmesi) önemlidir. Eleştirel

character in its text. Our critical approach needs

yaklaşımımız,

to analyse this film through psychoanalysis

film

metninin

analizinin

antropolojik referanslara da başvurularak psiko-

Anatomisi.

This

film argues

to

method by referring anthropological references.

analitik metodla yapılmasını gerekli kılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anatomi, kişilik, libido,

Key Words: Anatomy, personality, libido, eros,

eros, motif

figure
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film düzlemi “özne, uzam ve olay”

Giriş

düzlemleri üzerinden evrensel motiflere

Film, hayatın akışı içinde kadınların

değinilerek okunacaktır.

olaylara karşı davranışlarının nedenini
açıklarken

cinsiyet

özellikleri

ve

1- Kadın-Erkek

dolayısıyla kadın anatomisi çerçevesinde

Farklılaşmasının

bütünlüklü

Kökenleri

bir

serimleme

yapmakta

yetersiz kalmıştır. Kadın anatomisinin

Anatomik
ve

Psikodinamikleri

sinematografik düzlemde örneklem bir
kesit olarak sunumu niteliğindedir. Bu
sunum;

sosyoekonomik

ve

Gılgamış şöyle yanıtladı Avcıyı: “…bir tuzak

kültürel

kur; giderken yanına güzel bir rahibe al tapınaktan,

statüleri, kişilik yapıları birbirinden ayrılan

Shamhat’ı, göstersin ona bir kadının cazibesini ve

üç farklı erkek figürünün, ikisiyle evlilik

gücünü. Sonra Enkidu su kuyusuna yine gelince, izin ver
Shamhat’a soyunsun, yalnız bırak ki, göstersin tüm

ve birisiyle sevgili olarak birlikte yaşam

güzelliklerini. Eğer kadına kapılır ve sürüyle dostluğu

denemesi yapan, başrolünü Hülya Avşar’ın

bırakırsa,

oynadığı

Enkidu’nun… … Enkidu dağlarda dolanıp, hayvanların

bir

kadın

motifi

üzerinden

Özkan-1995)
kadınların

incelenirken;

izleyerek

erkeklerden
geliştiği

farklı

konusu

ve

Kadın

bir

perspektifle

anatomisi,

ruhsal

peşini

bırakır

içmeye geldi kuyudan, uyanan ve gerinen hayvanlarla
yorgun kolları karşılasın diye yeni gelen günü. Kadın

genel

(Shamhat) anladı ki yolun başındaydı, uzak ormanlardan
gelip, can alıp veren. İşte orada, güzel aşık; onu
sırılsıklam et dilinle, göğsünle, belinle. Mutluluğunu dışa

süreçler

taşır, saklı cazibeni açığa çıkar, üzerine atla ve

bunun

omuzlarına otur. Soluğu kesilecek (Enkidu’nun) ve içine
girmek için yanaşacak, üzerindekileri çıkar ve ona izin

cinsiyete dayalı özgül psikodinamikleri
analitik

da

filmi

karakteristiklerinin “sevgi, aşk ve yuva”
ekseninde,

hayvanları

yemeklerini tıpkı onlar gibi yiyen oğlan, canı isteyince su

yapılmıştır. Bu çalışmada, “Bir Kadının
Anatomisi”(Yavuz

vahşi

ver. Bırak görsün bir kadının gücünü. Vahşi dostları onu

tartışılacaktır.

terk eder, eğer (Enkidu’nun) içindeki insan, girerse senin

bileşenleriyle

(Shamhat’ın) kokulu çalılığına… Shamhat giysilerini
çıkarıp açığa çıkardı mutluluk kaynağını. Enkidu, ağzı

birlikte analitik açıdan çeşitli analojilere

açık bir mağaraya dalan bir rüzgar tanrısı gibi daldı

başvurularak incelenecektir. Bu çerçevede

mutluluğuna. Ateş bastı ve kabardı önce, kadın hızla

377

UHİVE
www.uhedergisi.com
Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Cilt: 2 Sayı: 5 Yıl:2014 Jel Kodu: Z11
October / November / December - Fall Semester Volume: 2 Issue: 5 Year: 2014
ID:49 K:62
atıldı üzerine, kesti keskin nefesini, kendine çekerek,

elementlerdir. (Zülal 2001: 50, Bezen

sonra aşka. İzin verdi bir kadının gücünü görmesine, ve

1995: 64-66) Ambrose’un bu değerli

konakladı (Shamhat) Enkidu’nun kokulu çalılığında, yedi
gece; zıplayarak, ıslanarak, ağlayarak, uyuyarak...”

tanımına ek olarak yeri gelmişken Marx’ın

(Jackson 2005: 7-9)

bir bütün olarak insanı nasıl gördüğünü
belirtmek yerinde olacaktır. Marx ve
Engels’e göre; İnsanoğlu aslında doğanın

İnsanoğlu diğer türlerden farklı

ileri ve yetkin bir uzantısı, evrilmiş

olarak, kendi türünün üyelerine aldığı

gelişkin ve otonom bir durumudur . (Marx

tutum, duyuş ve davranışlar açısından

2000: 113) İnsan, doğanın insanlaşmasının

diğer türlerden ayrılır. İnsan, yaşadığı

ve

toplum içerisinde türünün özdeş hem

birliğidir.

Türün,

cinsleriyle ve karşıt cinsleriyle başka hiçbir

bedensel

ve

türde rastlanamayan boyutlarda özdeşimler

etkileşimin bir eseri olarak beliren en

kurabilme

küçük toplumsal birim olan aile ve

ve

karşısındaki

bireyin

insanın

doğallaşmasının
cinsleri

ruhsal

bir

töz

arasındaki

çok

katmanlı

(ötekinin) ruhsal dünyasını sosyokültürel

dolayısıyla

pozisyonlarıyla

ve

tamamlanmış bir töz birliği -doğanın

duygusal yollarla algılayabilme yeteneğine

gerçek dirilişi- insanın ‘doğalcılığı’ ile,

sahiptir.

doğanın ‘insancıllığı’nın (hümanizmasının)

beraber

Kültürel

düşünsel

antropoloji

üzerine

değerli çalışmalar vermiş olan Illinois

toplum;

doğanın,

insanla

tamamlanışıdır. (Marx 2000: 114)

üniversitesinden Stanley Ambrose’a göre;
“Doğa,

anatomik gelişime paralel olarak, insanın

bir

bütün

olarak

dış

nörolojik gelişimi; alet kullanma, pusu

gerçeklik, insanoğlunu içinden çıkılması

avcılığı, cinsler arası ayrım ve işbölümü

gereken birçok durumlarla kaçınılmaz

üzerinden

olarak karşı karşıya bırakmaktadır. Bu

eşgüdümlü

süreçlerle

gerçekleşmiştir. Tüm bunlara dayalı olarak

durumlar

gelişen dil ve soyutlama yetenekleri doğa

fenomenler; korunma, beslenme, barınma

içerisinde insanoğlunun bir kültür varlığı

ve avlanma gereksinimleri ve üreme,

olarak

doğum, ölüm gibi kontrol edilebilen veya

belirmesini

sağlayan

majör
378
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edilemeyen insansal veya doğal durumlar)

pozisyonlar alması; fizikopsikolojik algı

çoğu zaman insanın kavrayış, idrak ve

süreçleriyle, nesneyle kurulan fiziksel ve

anlamlandırma kapasitesi ve yeteneğini

tinsel adaptasyonlar aracılığıyla, cinsiyete

aşmaktadır. Böyle bir durumda ‘çıplak

dayalı ayrım ve algılamaların doğaya ve

gerçeklik’ tüm ürkütücülüğüyle ortaya

doğal döngüsel süreçlere kaydırılmasıyla,

çıkmaktadır.” (Kaplan 2007: 27) Çıplak

yine insan biçimci algılamalar ile doğa

realitenin düz etkisi şüphesiz yıkıcıdır.

olaylarının insansal ve toplumsal düzleme

(Mengüşoğlu 1958: 4-6) Bu yıkıcılığı ve

kaydırılması üzerinden gelişmiştir. (Kaplan

etkilerini

hatta

2007: 43,77,129, Kaplan 2006: 211-212)

insanoğluna hizmet eder bir hale getirmek

David Hume’e göre; “insanoğlunda, bütün

çok uzun bir evrim, değişim ve gelişim

diğer varlıkları insana benzer şekilde

süreci

gerçekleşebilmiştir.

düşünmek ve alışık olup çok yakından

Evrimin temel iki boyutu, zaman ve

bildiği bütün nitelikleri nesnelere atfetmek

mekandır. Mekan dünyamız iken, zaman

yönünde evrensel bir eğilim vardır.” (Bkz.:

ise canlılığın başlangıcından itibaren geçen

Aktaran

zaman dilimidir. Biyolojik bir realite olan

düşünmeye başladığı ilk zamanlardan beri

evrim, canlıların zaman içinde değişen

dış dünyayı İnsan-biçimci olarak algılayıp

ortama

anlamlandırmaktadır.

minimize

içerisinde

etmek,

gösterdikleri

fiziksel

tepkidir.

Yalnız insanoğlu, bu evrimsel değişime

Bilincin

fiziksel bir vektörle katılmakla kalmayıp;
diğer

hiçbir

canlıda

ileri

yetkinleşmesine

düzeyde

ve

paralel

İnsan,

zamanla
olarak

işbölümü üzerinden biçimlenen kültür

ve diğer tüm canlılardan ayrılmaktadır.

içindeki insan; öte yandan kendini doğadan

(Teber 1982: 27, Arsebük 1995: 20-21)
çıkması

gelişimi

110)

cins ve cinsiyete dayalı ayrımlar ve

vektör, ‘kültür’ vektörüyle de katılmakta

ortaya

2002a:

insanoğlunun kendini doğadan ayırması,

gözlemlenemeyen bir başka ve özgün

Kültürün

Freud

ayıran ve onun üzerinde vektörel (erektil)
ve

bir unsur olan bilincinin bir telafisi olarak,

insanoğlunun doğa karşısında daha yetkin

‘sentetik’ süreçler ve tinsel algılamalarla
379
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kendini doğa anaya yeniden bağlamakta,

Yapılan birçok çalışma kadınların beyin

kültür ve doğa arasında antropomorfolojik

yarım

yansıtmalarla tinsel bir denge ilişkisi

erkeklerden ayrıldıklarını, genel olarak

kurmaktadır. Doğal

yapılar arasındaki

sosyal zekalarının çok gelişkin olduğunu,

topografik ve fenomenal döngüsel ilişkiler;

sezgisel ve tümdengelimsel yetilerinin

“erkek

arasındaki

erkeklerden daha üstün olduğunu, fiziksel

sosyokültürel

acıya dayanıklılıklarının üstün olduğunu,

ilişkilerin içsel ve dışsal etkileşiminin birer

bazı hastalıklara, değişen koşullara ve

anatomik,

ve

dişi”

cinsler

psikolojik

ve

kürelerini

kullanmalarında

durumundadır.

iklim durumlarına erkeklerden çok daha

(Campbell 2010: 283-320) Erkek ve dişi,

direngen olduğunu göstermektedir. (Jung

farklı anatomilere sahip olan aynı türün

1982: 41-55)

ontolojik

yansıması

farklı iki cinsidir. Erkek doğal olarak

Povinelli’ye göre; benlik bilinci,

fiziksel yönden dişiden daha güçlü ve

önce ‘beden bilinci’ olarak gelişmiştir.

üstündür. Bu yanıyla erkek, doğa ile daha

Şempanzeler üzerinde doğal ortamlarda ve

etkin ilişkilerde bulunabilmektedir. Bu

klinik ortamlarında yapılan ve çocuk

bakımdan dişilere göre sanki daha az

yuvalarında

evrilmiş gibidir, halen mekanik doğaya ait

deneyleri ve daha birçok yöntemlerle,

farklılıklar bulunan bireylerin oluşturduğu

benlik ve bilincin gelişiminin Beden bilinci

toplulukta, ilk ayrım, doğal ve mekanik

olarak geliştiği gösterilmiştir. Bedenin,

olarak fizikopsikolojik refleks süreçlerle

annenin bedeninden ayrı bir varlık olarak

(Freud 2002b: 207-208) ortaya çıkmıştır.

algılanmaya başlanması ya da topluluklar

İlkel insan bu fiziksel farklılıklar üzerine

için, topluluğun kendini doğadan ayırması

düşünmemiş; sadece görmüş, duyumlamış
deneyimlemiştir.

Her

iki

üzerinden

yapılan pek çok çalışmada, renk ve ayna

nesnel bir güçtür. İçerisinde fiziksel açıdan

ve

çocuklarımız

ile gelişen toplumsal benlik ve aidiyet

cins,

algısının değişimi, Beden ve bir aradalık

birbirlerini ruhsal ve bedensel açıdan

(biz) algısıyla birlikte Ben ve Bilincin,

tamamlamaktadır. (Jacobi 2002 166-181)

koşut bir gelişim süreci takip ederek ortaya
380
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çıktığını göstermektedir. (Yılmaz 1998:

(Rosenfeld 2001: 32-55, Bkz.: Freud

54) Dişi ya da erkek 0-12 aylık bebekler

2006a, Freud 2006b)

için ilk nesne ve doğa anne ve annenin

İlkel insan topluluklarının doğa

bedenidir. 0-12 aylık insan yavruları

karşısındaki gelişimleri, mental ve kültürel

kendilerini annenin bir parçası olarak

inisiyasyon geçişleri, August Comte’a

duyumsarlar. (Freud 2006a: 77-80) Bu

göre; Büyü-Sihir dönemi (Din öncesi

duyumsama ilkel insanların kendilerini
doğanın

ayrılmaz

duyumsadıkları
‘Participation

bir

ve

parçası
Levy

Totem&Tabu dönemleri), Dinsel dönem,

olarak

aklın giderek ön plana çıktığı Bilimsel

Bruhl’un

dönem aşamalarından geçmiştir. (Bkz.:

olarak

Mystique’

Aktaran

tanımladığı durumdan farklı olarak her
türlü

tinsel

değerlemeden

arınık

sosyokültürel

bir

fallik faz ve latent geçiş fazı), Genital

bağlama

dönem

şeklinde

gerçekleşmektedir.

(Brenner 1998: 1-36, Lagache 2005: 25-33,

varlığını sürdürecektir. (Campbell 2010:

Freud 2004: 110-142) Otoerotik fazda ben

10-44, Rosenfeld 2001: 53-85) İnsanlar

ve bilinç gelişimi yok denecek boyuttadır,

annelerinin bağrında gelişirken, ilerideki

anal ve fallik fazda bilinç ve benlik yavaş

yaşamlarında annelerinin ikamesi olan

yavaş

yaşam veren içe alıcı anaç ortamlar

gelişir,

insanlarda

üzerinden aslında daima anneye dönmek
yaşamlarını

gibi,

Pregenital dönem (otoerotik faz-anal faz-

dönüşerek yansıtmalı aktarımsal süreçlerle

üzere

Bunun

ortamı içerisinde birey insanın gelişimi,

zamanla psikofiziksel (Freud 2002b: 206ve

2002a)

Sigmund Freud’a göre ise; verili kültür

salt

biyofiziksel bir durumdur ve bu bağ

209)

Freud

bu

olduğu

aşamada
gibi

primitif

‘düşüncelerin

mutlak gücü’ egemendir, anneden kopuş

sürdürürler.

tam olarak gerçekleşmez ve Oidepal

Psikofiziksel açıdan mezarlar bile annenin

kompleksin geçici çözümlenmesiyle latent

metinomik temsili olan içe alıcı rahim

faza geçilir. (Freud 2002a: 53-128, Freud

alanlar olmak üzere, annenin ve karanlık

2006a: 33-34, 52-55, 58-61, 77-80) Latent

rahim ortamının birer yerine geçenidir.

fazda
381
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yetkinleşir,

kişiliği

gelişir,

2004: 63-141) davranış tipleri, “içedönük

toplumsal

kurallar içselleştirilir, üstben ve ben ideali

ve

yavaş yavaş gelişmeye başlar, akıl ve

psikolojik tipler ise, “duyumsal, duygusal,

rasyonel düşünce ön plana çıkmaya başlar.

düşünsel ve sezgisel” tipler olmak üzere

İçgüdüsel ve libidinal tepilerin karşısında

dörde ayrılır. Bu kategorilerin seçilimli

feragat, tehir, telafi, yansıtma, yüceltme

kombinasyonu 8 psikolojik tip ortaya

(süblimasyon) yetileri daha egemen bir

çıkarır. Bir insan aynı zaman, durum ve

işlerlikle çalışır, anneye bağımlılık kontrol

mekanda hem içedönük hem dışa dönük

altına alınır. Annenin birey için önemi ve

olamaz. Bir birey hem sezgisel hem de

işlevi anne ikamelerine, dış nesnelere

duyumsal olamaz. Bir birey hem düşünsel

doğru

sonrası

hem de duygusal olamaz. Kültür ortamı,

erginlenme sürecinde, beden ve genital

öğrenme, genetik yatkınlık, karşılaşmalar,

organların

yaşam çağları (gençlik, olgunluk, yaşlılık)

kaydırılır.

Latent

gelişimini

faz

tamamlamasıyla

dışadönük”

kopuş denemeleri rasyonel bir şekilde

davranışsal ve psikolojik tip kombinasyonu

gerçekleşir ve anne ikamesi nesnelere

geçişkendir ve değişebilir. Karşılaşılan

kalıcı yatırımlar yapılır, akıl ön plana

kişi, olay ve toplumsal rollere göre, birey

alınır,

çocukluğa

gerektiğinde optimum psişik ve davranışsal

gerileme (regresyon) görülebilir. (Freud

tipinden ayrılarak, değişik davranışsal ve

2006b: 71-125, Freud 2002b: 101-133, 261-

psikolojik durumlara bürünebilir. (Jung

325, Freud 2004: 143-171)

2006: 123-144, Jung 2009: 158-230, Hall

Kadın

ve

erkek

bir

ikiye;

gibi

sürecinde

göre,

üzere

bireyin kişiliği oturmaya başlar, anneden

yaşlılık

değişkenlere

olmak

bireyin

and Nordby 2006: 98-108, Bennet 2006:

arasındaki

43-59)

biyolojik, anatomik ve mental ayrımlara
sistematik bir şekilde bir de ruhsal

Çağrışım testleri, rüya analizleri,

ayrımları eklemleyerek geçişimli genel

psikolojik

psikolojik tipleri tanımlayan Carl Gustav

çalışmalarıyla Analitik psikolojiyi ortaya

Jung’a göre; (Jacobi 2002: 19-85, Jung

koyan Jung, bireyin psikolojik ve kişisel
382
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özgün
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bütünleşmeyi

da dosta doğru yönelir. Bireylerin özellikle

öngörmektedir; birey bilinçdışı ve gölge

eş seçimleri, arketiplerinden, bilinçli bir

yanıyla

şekilde

gelişimi

için

iki

temel

karşılaşmalı

izah

edilemeyecek

ölçeklerde

ve

psişik

bir

şekilde

etkilenir. Aşk, sevgi ve arzu halinin izah

çözümlemelidir. Bireyin ruhsal bütünlüğü

edilemeyen yapısı, arzu edilen nesnenin

ve bireyselleşmesinin gerçekleşmesi salt

çoğu kez dolaysız olarak bilinçdışında

bu çözümleme ile sağlanamaz. (Jung 2005:

bulunan

1-21, Jung 2006: 262-285, Fordham 1983:

tarafından algılanamaz ya da çok az

94-116, Jacobi 2002: 143-181) Birey,

sezilebilen durumuyla yakından ilintilidir.

ruhsal açıdan tamamlayıcı parçası olan

(Jung 2006: 165-185, Jung 2005: 10-77,

kişileşmiş arketipine kulak asmalıdır ve

Jung 1991: 1-36, Jung 1982: 101-131)

komplekslerini

rasyonel

bu arketipin yansısını üzerinde taşıyan dış
birleştirmelidir.

bilinçdışında

kolektif

Her

ve

bir

olarak

(animus), her erkeğin bilinçdışında kolektif

sezgisel

temel arketiplerdir. Bireylerin arketipleri;

dışadönük

genel olarak, sahip oldukları davranışsal ve

bir

tipin,

yönü

gelişmiş,

sosyal

bir

duygusal
tip

ve

olabilir.

yönde seçimler yapan bireyler, kendilerini

bilinçdışı süreçlerle kendi davranışsal ve
arketipinin

içedönük

gelişkin,

kültürel değerleri aşırı ön plana alıp, bu

ve psikolojik tiptedir. Birey, çoğu zaman

bilinçdışındaki

ve

süreçleri

Bilinçdışının çağırılarına kulak tıkayıp,

psikolojik tiplerinin karşıtı olan davranışsal

olan

bilinçdışı

tamamlayıcı hayat arkadaşı ya da dostu,

kadın imgesi (anima) bulunur. Bunlar

karşıtı

düşünsel

duyumsal

bilinçdışının bir parçası olan ideal bir

tipinin

seçimlerine

bireylerin

süreçlerle yol gösterirler. Örneğin, ağırlıklı

parçası olan ideal bir erkek imgesi

psikolojik

bilinç

ve gelişmemiş yönlerini üzerinde taşırlar

kadının

bilinçdışının

ilişkisinin

Arketipler, kişiliğin arkaik kalmış

dünyadaki karşı cinsle gerçek yaşamda
hayatını

arketiple

ruhsal ve bedensel açıdan tamamlamayan

ve

tercihleri nedeniyle çoğu zaman ruhsal

özelliklerini

mutluluğu

üzerinde barındıran tipteki karşıt cinse ya

toplumsal
383
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rollerinin

Dolayısıyla bizim için, Çin-Tibet-Hint

imlediği sorumluluklardan dolayı bireyler,

uygarlıkları ve Mısır uygarlığından da

yanlış tercihler yapabilirler. Ancak bireyler

etkilenerek “uygarlıklar sentezi” olarak

kendi kişiliklerinin bütünlüğüne kulak

karşımıza

asarak, bu durumu kuramsal açıdan daima

“Mezopotamya, Anadolu ve Antik Yunan”

düzeltebilme

metinleri çok önemlidir.

kaygılarından,

toplumsal

potansiyeline

sahiptirler.

çıkan

iki

temel

uygarlık;

Bir Kadının

yönetmeni Yavuz

(Jung ve Kereny 1989: 25-83, Jung 2006:

Anatomisi

262-285, Jung 2005: 10-77, Jacobi 2002:

Özkan, bir Anadolu entelektüeli olarak,

19-61, 154-181, Bennet 2006: 76-177)

filmini ilksel olarak kuşkusuz Anadolu
insanının

2- Genç Bir Anadolu Kadınının

serilmeme

Bir Serüveni
bölümde,

imgelemlerine

sunmaktadır.

Ancak yine film, “kadın anatomisini”

Sevgi Arayışı Yolunda Buruk

Bu

filminin

çabası

açısından

evrensel

özellikler göstermekte ve tüm insanlığa
Bir

Kadının

mesaj

vermektedir.

Cinsiyetler

arası

Anatomisi filminin sunduğu kariyer sahibi,

kültürel farklılaşmalar, anaerkil ve ataerkil

kültürlü ve kentli genç bir Türk kadınının

formasyona sahip toplumlarda farklılıklar

serüveni;

göstermekle

betimsel

analojilere

ve

birlikte,

tüm

dünyada

psikanalitik çözümlemelere başvurularak

paralellik gösteren süreçler ve temsil

kısaca serimlenmektedir.

biçimleri görülmüştür. (Jung 1982: 101131,

Cinsiyetler arasındaki anatomik ve
düzlem,

uygarlıkların bize aktardığı

2006:

270-282,

350-361,

Rosenfeld 2001: 76-98, 143-152) Jung’un

kültürel farklılıkların ana hatlarıyla en iyi
okunabileceği

Jung

sözünü ettiği arketiplerin kadın ve erkek

şüphesiz

imgelerinin (Anima ve Animus); kolektif

ve verili

bilinçdışından kültürün manevi yaratılarına

toplumumuz üzerinde kırıntılarının hala

evrensel işlevlerle yansıması, dünyanın

yaşamakta olduğu, sözlü ve yazılı anlatılar

birbirine uzak köşelerindeki topluluklarda

olacaktır. (Jung 2005: 78-120, Jung 1991:

paralel ve eşdeş motiflerle karşımıza

73-123, 157-203, Jung 2009: 104-158)
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çıkması durumu, cins ve cinsiyetler arası

tekinsiz Hera mı? Yoksa Gılgamış’ın

ilişkilerin

ettiğini

Anası bilgelik tanrıçası vahşi ve güçlü

gösteren bir kanıttır. (Jung 1982: 142-166,

kadın Ninsun mu? Ya da Uruk kentinde

Segal 2012: 123-151, Rosenfeld 2001: 99-

tanrıça İştar’ın tapınağı Eanna’ya adanmış

105, Campbell 2010: 283-320, 345-399,

ve Hayvan Adam Enkidu’yu insanlaştırıp

Jung 1991: 1-36)

uygarlaştıran kutsal rahibe güzeller güzeli

özdeş

yollar

takip

Shamhat mı? Yoksa kötücül nitelikleri ağır

Anadolu’lu bir yönetmen olarak
Yavuz

Özkan’ın,

Anatomi”sini

“Bir

anlatması

basan, öldürücü ve yutucu bir tanrıça, yaşlı

Kadının

bir cadı mı?

bakımından,

Hülya Avşar’ın film boyunca bu

filmin çözümlenmesi için, Mezopotamya
uygarlıklarının

motiflerden hangilerine büründüğü, film

anlatılarındaki cinsiyetler arası ilişkiler ve

düzleminde değişen zaman-uzam-olaylar

algı

çerçevesinde, deneyimlediği dönüşümler

ve

Antik

Yunan

düzlemlerinin

motifleri

analojik

üzerinden görülecektir.

bağdaştırmalarla hatırlanabilir. Anadolu;
Mezopotamya ve Antik Yunan arasında

2.1. Açılış Sekansı ve evlenme

zengin ve sentetik bir kültürel geçiş

ritüeli:

koridoru konumundadır.

Film,

Evrensel bir motif olarak kadını

evlendiği

veren bir Tanrıça mı? Su kenarlarında,
bahçelerinde

bir

görünen

Odysseus’un

koruyucusu

mı?

bulunur.

açılır.

Film

boyunca

ve

düğün

sekansında çiftlerin ebeveynlerine yönelik

Yoksa

Athena

sekansıyla

kardeşinin sevgilisi ile bir erkek arkadaşı

bir Satyr mi, Kirke mi, Artemis mi,
Denizkızı

düğün

konuklar, kadının erkek kardeşi ve erkek

erotik sonsuz bakire mi? Bir Nympha mı,

mu,

mekanda

Düğünde çiftin ortak iş arkadaşları, başka

bir

kaybolan işveli ve oyunbaz, sevimli ve

Calypso

bir

Kadın’ın(Hülya Avşar’ın) I. Kocasıyla

temsil eden Hülya Avşar, acaba hayat

meyve

nezih

herhangi bir bilgi yoktur. Kadının erkek

mı,

kardeşinin düğüne getirdiği erkek arkadaş,
385
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ilişki

Soyun devamına yönelik olarak

yaşayacağı üçüncü erkek tiplemesidir.

“mental ve libidinal” isterler çerçevesinde

Gelin ve damat, sağ ve sol yanda

karşıt cinslerin bir araya geldiği aile

konukların

şekilde

kurumu, bireysel libidonun sağlıklı bir

dans

şekilde sosyokültürel açıdan kontrol altına

ederler ve kalabalık onları seyretmektedir.

alınmasını ve topluma katılımını sağlayan

Kadın beyaz gelinlikler içerisindedir. Bu

toplumsal

evlilik merasimi, kutsal olduğu kabul

yüceltilmiş bir biçimidir. (Jung 1982: 41-

edilen aile kurumunun düğündeki topluluk

55, Freud 2006b: 150-160, 177-191)

tarafından onanmasıdır. Düğün ritüelinin

Freud’a göre, en dar anlamıyla libido,

çok katmanlı sembolik örüntüsü; toplum

karşıt

huzurunda bir araya gelen çiftlere bundan

yönelik içgüdüsel enerjiyi ifade eder.

sonraki ortak yaşamlarında birbirlerine ve

Yüksek enerjili bu itki, cinsler arası

topluma

ve

birincil bağlanımlar (biyolojik) yaratmak

sorumluluklar açısından yeterli olgunluğa

suretiyle popülasyon üyelerini erkek ve

eriştiklerinin

tasdik

bir

dişi çiftler halinde bir araya getirerek,

İnisiyasyon

durumunun

göstergesidir.

soyun ve toplumsal yaşamın devamı için

Evlilik ritüeliyle birlikte bekarlık yaşamına

toplumsal tabanın biyososyal açıdan en

son verilmiş ve başka bir toplumsal yaşam

küçük ikili yapıtaşını ve toplumsalın en

formuna geçilmiş olur. Toplum huzurunda

güçlü birimini meydana getirir. En geniş

evlilik kurumunun ruhuna uygun sözler

anlamıyla ise libido, libidinal enerjilerin

vermek ve bunu imza etmek suretiyle

seksüel yanının sosyoseksüel formlara

çiftler; birlikteliklerini meşrulaştırmakta,

yüceltilerek cinsel eylem hariç olmak üzere

karşılıklı

ve

ikincil bağlanımları (sosyal) temsil eden

feragat temelinde olmak üzere bir araya

‘her türlü bir araya geliş ediminin’

gelmektedirler.

sevgiyle toplumsal birliği kurmasını, yani

kadının

iki

evlilik

ayakta

oluşturduğu

sonrasında

dizili

kalabalığın

karşı

bir

arasında

üstlenecekleri

sorumluluk-

rol

edildiği

sevgi-saygı

eros’un

(kolektif

cinsler arasında

cinsel

libido)

eyleme

biyoseksüel bazlı libidonun kolektif libido
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mnemic

(belleğe

(toplumsal eros) biçimine bürünmesini

toplumsal

ifade eder. Bu bakımdan psikanaliz için

işlemiş) simgeler halinde köklü bilinçdışı

libido “eros” olarak alındığında, karşıt

çağrışımlara neden olurlar. Bu biçim ve

cinsleri sevgiyle bir araya getiren ve cinsel

içerikler, evrensel olarak tüm belleklerde

eyleme

ruhsal

daha yüksek bir yaşam biçimine geçirici,

enerjidir. Toplumsal değerlerin sevgiyle

hayat veren, doğurgan, anaç ve içe alıcı

bir araya getirilip işlerlik kazanmasına

ortamları, bir bütün olarak anne imgesini

neden

olan

libidinal

bütünleşmenin

bellekte

bir

ve bunun topografik temsili olan cennetsel

gösteren

yuvayı, Oasis’i imler. (Kaplan 2011: 124-

toplumsal eros’tur. (Freud 2002b: 101-

146) Daha önce belirttiğimiz gibi ilkel

133, Freud 2006a: 90-100, Brenner 1998:

insanların kendilerini bir doğa parçası

20-108, Lagache 2005: 25-33)

olarak duyumsadıkları gibi, insan yavruları

neden

olan

aradalığın

sosyal

sinerjisini

ve

dışsal ilk nesne olarak anne anatomisini

Düğün ritüelinin biçim ve içeriği,

duyumsarlar,

kültürden kültüre farklılıklar gösteriyorsa

birey

ve

veren,

toplumun

evrensel

motifler

ve

içe

alıcı”

türevsel

simgeler

belleklere kazınmıştır. Bireysel ve kolektif

imgeleminde nasıl bir topografya çizdiğini
gösteren

“doğa

anne”nin yerine geçen her türlü “hayat

da, karşıt cinslerin bir araya gelişinin
anatomisinin

dolayısıyla

bilinçdışı açısından bu ortamlar dişil

barındırır.

topografyalar

Düğünle düğümlenerek seramonial bir

olan

olarak

Oasis’ler

algılanır ve hayat veren dişil imgenin tinsel

biçimde bir araya gelen karşıt cinslerin

ve

tesis ettiği kutsal ve tinsel aile kurumu,

bedensel

anatomisini

yansıtır.

Belleklere kazınmış bu simgeler, kültürün

sosyoerotik kültürel bir işleve sahiptir.

maddi

(Jacobi 2002: 77-83, 154-181, Freud

ve

manevi

yaratılarında

anaç

motifler olarak karşımıza çıkar ve kadının

2006b: 178-220)

anatomisini yansıtırlar. (Jung 1991: 157-

Evlenme ritüelinin ritleri biçim

202, Campbell 2010: 52-62, Freud 2006b:

(motif) ve içerik (tin) açısından bireysel ve

180-189, Kaplan 2011: 124-146)
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göstergesidir. f. Düğün alanı içindekiler

Düğün öncesi ve düğün seremonisi

açıdan,

uygulanan

ritüellerle

ritüelleri kültürden kültüre değişiklikler

analojik

gösterse de değişmeyen temel motifler

birlikte bir bütün olarak; kültürel sisteme

şunlardır: (Jung 1982: 41-131)

ait

geçişin

göstergesi

evlilik

topluluğu

düğün

ve

karşılanması

ve

anında bebeğin vajinal kanaldan geçerek
dünyaya gelmesine karşılık gelir. Göbek

motifi. c. Cennetsel Oasis tasarımının
olarak

tarafından

uğurlanması, bu koridor ve geçiş; doğum

hayatına

kadının bir hediyesi olan çeyiz ve sandık
göstergesi

olduğu

geçirme motifi. Gelin ve damadın, düğün

Yaratıcı kadın imgesinin işlevsel bir
olarak

yüklü

merasimi ortak bir motiftir. h. Eşikten

olarak

Yunak(hamam-yıkanma) motifi vardır. b.

yerine-geçeni

dataların

bilgisayar ve hard-diski gibidir. g. Hediye

a. Arınma, yeniden doğuş ve yeni
aşamaya

temel

Kordonu’nun simgesel çerçevede yeniden

gerdek

canlandırılmasıdır, yeniden anaç ortama

mekanının jeneratif unsurlarla tütsülenip,

dönüşün göstergesidir ve evlenen çift için

süslenmesi. d. Düğün esnasında toplumsal

yeni hayata geçişin sembolik köprüsüdür. i.

erosun göstergesi olarak; kolektif bir

Düğün ya da nişan seremonisinde evrensel

şekilde yapılan danslar. Mekanının kutsal

bir başka motif ise; bağlılığın sembolü

bir mekan olarak seçilmesi ya da ritüellerle

olarak yüzüktür. k. Yolculuk motifi.

kutsallaştırılması e. Gelin ve damadın
birer adak olarak alınması. Düğün mekanı

Kadın ve erkeği bir araya getiren

bir sungu kabı, gelin ve damat ise adak

düğün ritüelinin içeriğine ilişkin yukarıda

durumunu

yapılan

alır.

Bu

durumda

evlilik

psikanalitik

kurumunun kendisi, topluma adanmışlığın

Kadının

göstergesidir; bu ‘akt’ın temsil ettiği kutsal

incelenmesine

aile kurumunun bozulmasının karşısında

sonuçlarını

olan, ‘erkek’ten ziyade ‘kadın’ doğasıdır.

önemlidir.

Çünkü kadın doğası, evrensel bir yasa olan
‘soyun

devamı

ilkesi’ne

sadakatin
388

açıklamalar,

‘Bir

Anatomisi’ filminin analitik
katkıda

anlaşılır

bulunmak
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açısından
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Filmde kadının ilk eşiyle düğün

Klasik müzik sanatçısı olan ikinci eşiyle

sonrası çıktığı mavi yolculuk motifi; sevgi

olan ilişkisinde mağdur olan hem kadın

bağıyla kurulan bir evliliğin ve erotik bir

hem de erkektir. Çünkü bedensel olarak

ilişkinin göstergesi olduğu gibi, karşılıklı

birbirlerini tamamlayamamışlardır. Kadın

sorumluluk

bir

için ikinci ilişkisinde eksik olan libidinal

kurumsal yapıya geçişin de simgesel

haz iken, üçüncü ilişkisinde eksik olan ise

gösterenidir. İlk eşinin ölümünden sonra

erotik hazdır. Anadolu’da bir şantiyede

kadının yolculuğu ve arayışı sürecektir.

mühendis olan üçüncü eşiyle ilişkisinde

Ancak bu arayış, sevgiyi içerdiği gibi

sevgi bağının olmadığının en belirgin

libidinal

Bu

göstergesi, ilişkinin cinselliğe indirgenmesi

nedenle, ikinci eşinde bulduğu şevkat ve

ve fiziksel şiddete dönüşmesidir. Nitekim

sevgiye karşın libidinal hazzın eksikliği

kavga ederler, yaralanan ve yüzü kanlar

nedeniyle aile kurumu bozulacaktır. Çünkü

içindeki adam için kadın cinsel çekiciliğini

kadının aradığı; “tinsel ve bedensel” açıdan

kaybetmemiştir. Burada “kan ve kırmızı”,

tatmin olmak, tamamlanmak arzusudur.

ilişkinin

Üçüncü ilişkisinde ise eksik olan eros’tur.

sembolüdür. Ayrıca kadının ilk eşinden

İlişkileri erotik değil, şiddete dayalıdır. Bir

olan çocuğuyla ilişkileri bakımından da

Kadının Anatomisi filminde, libidinal

farklı erkek tutumları sergilenir. Müzisyen

isterlerin ve şiddetin göstergesi olarak kan

olan ikinci eş; çocuğa şefkat göstermekte,

motifi ve kırmızı renginin işlevi önemlidir.

kendi çocuğuyla iletişim kurmasının ve

Filmde “haz”la karşı karşıya gelen kadın

yakınlaşmasının

ruhsal ve bedensel olmak üzere mutluluk

Bununla birlikte film, çocukların psikolojik

ve eros yükü içindedir. Bu nedenle kadının

durumlarına ilişkin bilgi vermez. Üçüncü

kendisi gibi mimar olan birinci eşi ile olan

eş ya da sevgilinin ise çocuğa karşı

ilişkisi eros yüklüdür. “Haz”sızlıkla karşı

tutumunu gösteren bir serimleme yoktur.

karşıya kalan kadın ise ruhsal ve bedensel

Ancak

şiddete

“libidinal bir bağla” kurulmuş ilişkinin

ilişkisini

hazzı

maruz

da

gerektiren

içermektedir.

kalmış

görünmektedir.

389

şiddete

kadın

dönüştüğünün

yollarını

ve

sevgilisi

aramaktadır.

arasındaki
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şiddeti imleyen görüntüsü, çocuğun hem

ilişkileri çerçevesinde gösterebilir, kadın

anne hem de sevgilisi için, yabancılaşmış

anatomisini toplumsal tüm dinamik ve

bir

değişkenler üzerinden anlatabilirdi. Ancak

figüre

dönüştüğünü

ortaya

bu filmde kadın anatomisini görmenin

koymaktadır.

yöntemi olarak; “kadının karşıt cinsle olan

2.2. Filmin Kısa Analitik Öyküsü
Çerçevesinde

ilişkileri, evlilik ve cinsel yaşam” olguları

Kişilik

seçilmiştir.

Temsilleri
Yönetmen

Film,

kadının

anatomik

niteliklerini serimlemek için cinsel öğeye

kadının

anatomisi’ni

vurgu yapmakla birlikte, aslında içinde

serimlemek için örneklem olarak seçtiği

cinselliğin

kadın motifine(kentli-entelektüel-mimar),

arzulardan öte sevgi dolu bir liman

film düzlemi boyunca bir arayış edimi

arayışını anlatmaya çalışmıştır. Buna göre

yüklemiştir. Film, bu arayışın sürüklediği

kadın; kendisini emek ve sevginin yanı

kadın profilini çizer. Yavuz Özkan kadın

sıra, enerjik bir aşkla sevebilen libidinal

ruhunun anatomisini; iki evlilik ve bir

yatırım yapabileceği bir erkek aramaktadır.

birliktelik ilişkisi deneyimleyen bir kadın

Kadın, cinsel kimliğine koşut olarak,

figürü üzerinden göstermeye çalışmıştır.

karşılıklı sevgi ve aşkı arayan bir özne

Böylece

olarak sunulmaya çalışılmıştır.

yönetmene

göre;

kadının

anatomisi, en iyi şekilde “evlilik ve cinsel
ilişkiler”
Filmde

üzerinden
kadının

kadın

karşısındaki

veren

silikleştirildiği

yapmaksızın,

öğelere

çevresindeki

libidinal

Avşar)

I.

Kocasıyla

sekansla
daha

açılmakta,
sonra

çift

dans

katılımcılar

arasından geçerek(kordon) uğurlanırlar ve

kadının sosyoekonomik ve psikososyal
cinsel

(Hülya

etmektedir,

gözlemlenmektedir. Yönetmen çalışan bir
durumlarını

ama

evlenmektedir. Film, düğünün son anlarını

tutumunu göstermek için, bazı durum ve
kişilerin

olduğu

Filmin açılış sekansında başroldeki

okunabilmektedir.

olaylar

de

geçişleri esnasında başlarından aşağıya

vurgu

konfetiler dökülür. Burada konfeti, döl

insanlarla

bereketi’nin temsilidir ve toprak anayı
390
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yağmurun

besleyen

düşünsel, duyusal ve dışa dönüktür. I.

metinomisidir.

(Campbell 2010: 283-320, Segal 2012:

Kocanın

120-151)

mimar

Bereketin

metaforu

olarak

evlilik
kadın);

öncesi

sevgilisi(genç

düşünsel,

duyusal

ve

tahılgillerin, taneli bitkilerin yerini modern

dışadönüktür.

zamanlarda

konfeti

Çiftin

düşünsel, sezgisel ve içedönüktür. III.

ebeveynleri,

aile

akrabaları

Koca adayı ya da sevgili; duygusal,

gösterilmemektedir ve herhangi bir bilgi

duyusal ve dışadönüktür. Kadının erkek

verilmez. Yönetmen, kadının kararları ve

kardeşi;

tutumunu etkileyecek bu unsurları dışarıda

dışadönüktür. Erkek kardeşin sevgilisi,

bırakmış,

II.

kadını

almıştır.
ve

onların

arındırmıştır.

Böylece

anatomisine

daha

etkisinden

kadının
iyi

özgül

II.

Koca(müzisyen);

düşünsel,

Kocanın

eski

duyusal
karısı

ve

ve
çocuk

konusunda yeterli analitik malzeme yoktur.

yaklaşmayı

Filmdeki kişilerin “psikolojik ve

amaçlamıştır. Gelin ve damadın konfeti

davranışsal”

sağanağı altında “geçit-kordonundan”

tiplerine

baktığımızda,

kadının davranışsal-psikolojik tipini; I.

geçişleriyle sahne kapanır.

koca, II. Koca ve III. Koca adayı sevgili
karakter

tam olarak karşılayamamaktadır. Yine de

özelliklerinin anlatımı oldukça yüzeysel

kadının en iyi anlaşabileceği kişilik birinci

kalmıştır, bu nedenle kişilerin iç dünyaları

eşidir. Kuramsal açıdan kadını tamamlayan

tam olarak anlaşılamamaktadır. Ancak yine

tip; “düşünsel, duyumsal ve içedönük” bir

de filmin akışında anlamlı bir yer edinen

erkek

temel motiflerin psikolojik ve davranışsal

düzleminde

tipleri kabaca şöyle verilebilir:

arketipi animus’un özelliklerini üzerinde

Filmde

Başroldeki

kişilerin

“kadın”;

tipi

taşıyan,

duygusal,

olabilir.
verilen

aşık

Kadının

durumu
olup

film

açısından

sevebileceği,

bütünleşeceği ideal erkeği kuramsal açıdan

sezgisel ve dışadönüktür. Kendisi gibi

“düşünsel,

mimar olan “kadın arkadaş”; düşünsel,

duyumsal

ve

içedönük”

yapıdadır. İnsanların mutlu bir ilişkiyi

sezgisel ve dışadönüktür. I. Koca(mimar);

sonuna
391
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bulmaları

için,

yardımda bulunur ve ödül olarak akşam

ideallerine

uygun

ve

yemeği yerler. Bu tip, kadının henüz I.

birebir

örtüşen

tipi

Kocayla düğün merasimi boyunca ‘alıcı

yakalamaları şart değildir. Çünkü süreç

gözlerle’ eğilip bükülerek her fırsatta gelini

içerisinde kişiliklerin genel yapısının ve

süzüp durmuştur. Kadınla ilişkisi sırasında

bireylere has özel donanım ve niteliklerin

ise kaba bir tutum sergileyecek ve kadına

etkisi belirleyicidir. İnsanların birbirini

karşı davranışlarında bunu nesnel bir

sevmesi,

böyle

şekilde uygulayacaktır. Bu sevgili tipinin,

için

kadına olan libidinal duyguları kadının

tiplerinin kuramsal uygunluğu gerek koşul

evlilikleri ve evlilik sonrası zamanlarında

değildir. Filmde erkeklerin sergilediği

kuluçkada beklemiş gibidir. Kadının II.

davranış ve özel tutumlardan hareket

Evliliği boşanmayla sonlandığında bu tip

ederek, kadının anlaşmasının çok güç

yine sahneye çıkmıştır. Kadının evinde

olacağı tipin III. Koca adayı sevgili olduğu

inzivaya çekildiği bir dönemde onu ziyaret

söylenebilir.

eder ve uzun yıllar boyunca kadına yazmış

anlaşabilecekleri
kuramsal
arketipleriyle

aşık

zannederek

tipi

olması

bir

araya

ya

da

gelmeleri

olduğu

Bu sevgili, kadının erkek kardeşinin

kadına karşı beklentisiz saf bir sevgi

aşamasında

beslediği

oldukları bir yemekte karşımıza çıkar.

Kocanın

emek

eden bir bavul dolusu mektuptan ve

Kocayla evliliğin nikah töreninde ve bu
II.

uyandırır,

eder. Kadın, “sevgiyi ve emeği” temsil

birlikte davetli olarak yemektedir. II.
sonrası

izlenimini

verilmiş bir süreci ve duygu yükünü ifade

Kadının erkek kardeşi ve sevgilisiyle

evlilik

postaya

gönlünü çelmiştir. Bu şiirsel mektuplar,

görürüz. Daha sonra ise, kadının II.
tanışma

zaman

kadının ayaklarına boca eder. Kadının

Kocayla nikah töreninde bir davetli olarak
henüz

hiçbir

vermediği şiirleriyle dolu bir bavulu

arkadaşıdır. Onu ilk olarak, kadının I.

Kocasıyla

ama

sevgisini gizlemeyi başaran sabırlı bir

evinin

kişilikten etkilenmiştir.

mobilyalarının düzenlenmesinde yine onu

Burada kadın

anatomisi; emek-sabır-sevgi çerçevesinde

görürüz. Kadının erkek kardeşiyle birlikte
392
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tanımlanmaktadır. Ancak film metni bize

olgunlaşacak

şunu işaret eder: III. Adamın kadına karşı

anlaşabileceklerdi. Filmde serimlenen tüm

beslediği esas duygu, şiirsel anlatımın

kişilik

ardına

bedensel”

saklanan

libidinal

duygulardır.

sevgi bağı varsa anlamlı olabilmektedir ve

ve

sevgi

açıdan,

“ruhsal

kadını

en

ve
iyi

çocuk babasıdır. Kendisi gibi sanatçı olan

Kadın, III. Adamın

yönelttiği

birlikte,

iyi

II. Koca, 5-6 yaşında bir erkek

“haz” daima sevginin bir sonucu olarak
kendisine

yapısıyla

daha

tamamlayan erkek I. Kocadır.

Kadın açısından cinsellik; ancak arada bir

duyumsanmaktadır.

ve

ve

olarak

turnelere

diyaloglardan

sunduğu ilgiye inanmıştır, cinsellik bundan

olmuştur

sonra kendini açığa vurmuştur.

boşanmıştır.

çıktığı

filmde

anlaşılan

bir

bu

çocuk.

Duygusal,

verilen
kadından

Karısından
sezgisel

ve

ve

içedönük tipteki bu adam Klasik müzik

beraberlikleri filmde verilmemekle birlikte,

sanatçısıdır. Entelektüel, varlıklı, saygın

Kadın ve I. Kocası, aslında birbirlerine

bir kariyeri olan, orta yaşlarda dingin bir

oldukça

kişiliktir.

Evlilik

öncesi

uygun

yaşantıları

çiftlerdir.

Toplumsal

Bir

sanatçının

karakter

statüleri ve işleri aynıdır, iş arkadaşı olarak

özelliklerini genel olarak sergiler. Doğayla

aynı

çalışırlar.

iç içedir, çocukları sever, müzik dışında

Biyolojik(yaş), psikolojik, sosyoekonomik

başka sanatlara da (şiir gibi) ilgilidir, naif

ve sosyokültürel durumları birbirine yakın

bir profil çizer. Davranışlarında, boşanma

genç insanlardır. Ancak gençliğin verdiği

sonrası içedönüklüğü ve yalnızlığının biraz

duygusal

iyi

daha derinleştiği görülmektedir. İlişkide

yönetilememesi nedeniyle çift arasındaki

libidinal hazzı öncelemez. Çünkü özlemini

iletişimin az da olsa bozulduğu görülür.

duyduğu şey, “sevgi ve güven” birliğidir,

Film metni tamamlandığında izleyicide

cinsellik bunun tamamlayıcısı gibidir.

mimarlık

şirketinde

yoğunlaşmaların

oluşturduğu duygu adeta şudur: Ölüm

Tüm

kendilerini ayırmasaydı, ideal ve mutlu bir
yuvaları

olacaktı,

süreç

çerçevesinde

içinde
393
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ilişkilerinde belirleyici olan; sevgi bağıdır

bir telefon tartışması sonrasında işinden

ve bu bağın libidinal tutkuyla beslenmesi

evine dönerken kaza geçirmiş ve ölmüştür.

arayışıdır. Nitekim ilk eşiyle olan ilişkisi

Bu durum, kadında suçluluk kompleksine

bu arzunun göstergesidir. İlişkilerindeki

neden

aksaklıklar, erkeğin kariyeri için yeni bir iş

travmadan kurtaran kişilik ise; “yardımcı

deneyimini

adam-yaşlı

talep

etmesi,

dolayısıyla

olmuştur.

Onu

bilge

bu

psikolojik

adam”

motifini

mevcut işini riske almasıyla başlamıştır.

çağrıştıran, her ikisinin de iş arkadaşı orta

Kadının onaylamamasına karşın, birlikte

yaşlı mimar kadındır. İkinci eşiyle tanışma

çalıştıkları şirketten ayrılan ilk kocası

cesaretini bu kadın aracılığıyla bulmuştur.

büyük ve riskli bir mimarlık projesini

Deniz

gerçekleştirmeyi

Bu

karşılaştıkları müzisyen, naif ve içedönük
bir kişilik sergiler ve bu yönüyle kadını

amaçlamıştır.

davranışıyla

I.

Koca,

Odysseia

destanındaki

antik

Yunan

kahramanı

kıyısında

etkilemiştir.

Bu

yürüyüş

ilişkide

yaparken

eksik

olan

Odysseus motifine karşılık gelir. Bu büyük

tutkudur, kadının libidinal hazdan yoksun

projenin altından kalkmak için savaş

oluşudur. Kadın, bu yoksunluğunu eşinden

vermekte, onlarca işçiyi yönetmek için

gizlemesi

mücadele

konumundadır. Kişiliğinin sezisel yönü

etmektedir.

Eski

iş

bakımından

arkadaşlarından(eski sevgilisi ve orta yaşlı

güçlü

“bilge kadın rolündeki” mimar arkadaşı)

şüphelenerek telefon kayıtlarını dinlemesi

destek almasına karşılık, eşinden beklediği

üzerine ilişki yıkılır. Kadın, uzun telefon

ilgiyi göremez. Yalnız kalmıştır. Kadının

sohbetleriyle arkadaşına(orta yaşlı mimar

eşinin

girişimini

kadın) eşinin onu mutlu edemediğini, rol

cezalandırmasının göstergesi ise, hamile

yapmak zorunda kaldığını anlatmaktadır.

olduğunu gizlemesi bilgisidir. Sevgi bağı,

Bu ilişkide yıkıcı olan ve aldatan kadındır.

farklılıkları

yeterli

Bu yıkıcılıktan sonra kadının üçüncü eşine

olmamıştır. Kadının beklentisi erkeğin

ya da sevgiliye sürüklenişi daha kolay

daha çok ilgi göstermesidir. Nitekim adam,

olmuştur.

bu

macera

tolere

etmede

394

olan

erkeğin

İkinci

bu

aldatan

eşiyle

durumdan

ilişkisindeki
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peşinden

insanlaştıran baştan çıkarıcı kutsal rahibe

gitmiştir. İşini bırakmak zorunda kalmış,

Shamhat’ ı anıştırdığını söyleyebiliriz. III.

büyük şehirden ayrılıp Anadolu’da bir

Koca, Enkidu bile olamamıştır, çünkü

şantiyede

kadının baştan çıkarıcı güzelliği ilişkiyi

eksikliğin

yani

çalışan

yerleşmiştir.

“tutkunun”

sevgilisinin

yanına

Bu ilişkide çocuk

silikleşmiştir.

“Yaşlı

bilge”

erotizme dönüştürememiştir.

iyice

motifini

Sonuç

çağrıştıran kadın arkadaşı bu ilişkiyi
rasyonel bulmamıştır. Ve onu özellikle bu

Film, kadının ruhsal dünyasına

sürecin çocuğunun eğitimi için sorun

ilişkin felsefi bir düzleme sahip değildir.

olacağı konusunda uyarmıştır. Nitekim

Kadının anatomisini ayrımlarken bilinçdışı

film, kadın ve sevgilisi arasındaki ilişkinin

süreçlere göndermeler yapan doyurucu

yıkıcılığını serilmeyen bir sahneyle biter.

sembolik örüntüler de kuramamıştır. Film,

III.

adının gerektirdiği analitik malzemeyi

Kocanın

ya

da

sevgilinin

aşırı

açıdan

kıskançlıkları; ilişkideki “sevgi ve güven

sinematografik

eksikliğini” açığa vurmaktadır. Bu durum

karşılayamamaktadır,

ilkelliğe işaret eder. Çünkü tinsellikten

bakımından oldukça sınırlıdır. Filmdeki

sıyrılmış ya da erostan yoksun olan “haz”

tiplemelerin iç dünyaları ve kişilikleri son

yıkıcı

kadının

derece yüzeysel, adeta silüetler halinde

kendisini terk edişini kabullenemeyen

sunulmaktadır. Filmin başrolü olan ve

erkeğin evi yıkma ve yakma ve dolayısıyla

genel

sahip

olabilmektedir.

Film,

bir

sembolik

gösterge

olarak;

dil

“dişil

kadını

yok

etme

karakteristik ve eğilimlerin temsilcisi”

Filmde

gördüğümüz

durumundaki kadın motifine ilişkin de

davranışlarıyla kadın, ne hayat veren

yeterli bilgi verilmemiştir. İç dünyasına

Tanrıçadır, ne de yok edici bir cadı.

ilişkin ipuçları ve göndermeler almayı

Odysseus’un koruyucusu olan Athena da

beklediğimiz

değildir.

davranışlarının kaynağına işaret eden bir

olamadığı

girişimiyle

biter.

Bununla

destanındaki

hayvan

birlikte,

Gılgamış

adam

Enkidu’yu

sahneleme

395
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