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(Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Okan YEŞİLOT  
(Marmara Üniversitesi)
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Yrd. Doç. Dr. Veysel KÜÇÜK  
(Marmara Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Volkan YURDADOĞ 
(Çukurova Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yasin GÖKBULUT 
(GOP Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zeki SEVEROĞLU  
(Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ 
(Muğla Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Ferhat Armağan 
(Pamukkale Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali Sarı 
(Pamukkale Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Sait Kofoğlu 

(İstanbul Teknik Üniversitesi)
Dr. Abdurrahman KEPOĞLU  

(Marmara Üniversitesi)

Dr. İrina KAYAN-POKROVSKAYA 
(Ukrayna)

Dr. Sibel YILMAZ TÜRKMEN  
(Marmara Üniversitesi)

Dr. Stale KNUDSEN  
(Norveç)

Dr. Yavuz GÜLER
Dr. Ali Osman AKALAN

Dr. Bahadır B. ÖZARSLAN 
(Ege Üniversitesi)
Dr. Hakan Akça 

(Gazi Üniversitesi)
Dr. Fatih Sakallı 

(Gazi Üniversitesi)
Dr.Mustafa Yaşar Şahin 

(Gazi Üniversitesi)
Dr. Yılmaz YEŞİL 

(Gazi Üniversitesi)

AKADEMİK TEMSİLCİLER / ACADEMIC REPRESENTATIVES
Prof. Dr.Erman ARTUN (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Süleyman Dönmez (Çukurova Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir PALABIYIK (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bayram POLAT (Niğde Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Elif GENÇ  (Çukurova Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erdoğan TEZCİ (Balıkesir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL (Kafkas Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ (Kırklareli Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜLBÜL (Marmara Üniversitesi)
Yrd. Doç.Dr. Muharrem AVCI (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Okan YEŞİLOT (Marmara Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. K. Serdar GİRGİNER  (Çukurova Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ali ARSLAN (Ardahan Üniversitesi)

Öğr. Gör. Pehlivan UZUN (Kırıkkale Üniversitesi)
Arş. Gör. Emrullah TÖREN (Anadolu Üniversitesi)

Mustafa Fedai ÇAVUŞ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Ferhat AŞIKFERKİ (Prizren - KOSOVA)

Doç. Dr. Aleksandra GUMENNAYA (Kiev –Mogilyansk Akademisi-UKRAYNA)

21. YÜZYILDA EĞİTİM VE TOPLUM 
YAYIN İLKELERİ 

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 1. yılda üç 
kez yayınlanır. 
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 2. hakem-
li bir yayındır. 21. Yüzyılda Eğitim ve 
Toplumda yayınlanmak üzere gönderilen 
özgün makaleler, YAZI KURULU tarafın-
dan incelendikten sonra konunun uzmanı 
üç hakem tarafından değerlendirilir ve 

üç hakemin en az ikisinden olumlu rapor 
gelmesi halinde yayınlanır. 
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum’a 3. gön-
derilen yazılar daha önce hiçbir yerde 
yayımlanmamış olmalıdır. Derginin yayın  
dili Türkçe’dir. 
Yazılar, basılı üç kopya halinde ve disketiyle 4. 
birlikte gönderilmelidir. Özel çeviri yazım  
işaretlerinin kullanıldığı yazılarda fontlar 
da (pC uyumlu) diskete yüklenmelidir, 
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Makalenin yazarı, adını, soyadını, görev 5. 
yaptığı kurumu ve akademik unvanını 
tam ve açık olarak belirtmeli, kendisiyle 
doğrudan iletişim kurulabilecek açık ad-
res, telefon numarası ve elektronik posta 
adresini vermelidir. 
Yazıların başında kısa birer Türkçe ve İn-6. 
gilizce özet (en çok 100 sözcük) ile Türkçe 
ve İngilizce  anahtar sözcükler (en çok 10 
sözcük) bulunmalıdır (İtalik olarak ve Ti-
mes 9 punto ile  yazılmalıdır). 
Yazılar, Apple Mac Word 5.1 veya MS 7. 
Word Windows 95 ve üstü programla, 
Times 10 puntoyla  ve 1,5 satır aralığıyla 
yazılmalıdır. Paragraf başlarında tab tuşu, 
paragraf aralarında enter tuşu  kullanıl-
mamalıdır. 
Metin içinde göndermeler ad ve tarih ve/8. 
veya sayfa olarak parantez içinde belir-
tilmelidir. Örnek: (Tanpınar 1985) veya 
(Tanpınar 1985: 316). Üç satırdan az 
olanlar satır arasında ve tırnak içinde, üç 
satırdan uzun olanlar ise satırın sağından 
ve solundan birer santimetre içeride, blok 
halinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla ve-
rilmelidir. 
Dipnotlar sayfa altında, numaralandı-9. 
rılarak verilmeli ve sadece açıklamalar 
için kullanılmalıdır.  Makalenin sonunda 
yer alacak kaynakçada kitaplar (koyu ve 
italik) ve makaleler (dergi adı koyu,  cilt 
Romen rakamıyla, sayı, üst üste iki nokta, 
sayfa numaraları) alfabetik sırayla ve şu 
düzenle verilmelidir: 

ELÇİN, Şükrü, (1998), ‘’Yeşil Abdal’ın 10. 
Bir Şiiri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun 
Yıldırım Armağanı, (Ed. M. Özarslan-Ö.
Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık, 
216-231. 
STOEL1JE, J. Beverly, (1983), “Festival in 11. 
America”, Handbook of American Folk-
lore, (ed R.  M. Dorson.), Bloomington: 
Indiana University Press, 239-246. 
TANPINAR, Ahmet Hamdi, (1985), xıX. 12. 
Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: 
Çağlayan Basımevi. 
ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Des-13. 
tan ve Folklor”, Türk Folklor Araştırmala-
rı, II, 33: 513- 514. 
WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), 14. Ya-
zın Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Ka-
rantay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. 
WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap Nasıl 15. 
Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay), 
Adam Sanat, 4: 5-14. 
Bir yazarın birden fazla yayını kaynak 16. 
gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırasıy-
la, aynı yazarın aynı yıldaki yayınları ise 
(1985a), (1985b) şeklinde harf sırasıyla 
verilmelidir. 
Tezlerin hangi üniversitede yapıldığı ve 17. 
hangi akademik dereceye (yüksek lisans/
doktora ... )  yönelik olduğu belirtilmelidir. 
Yukarıda belirlenen yazım koşullarına 18. 
uygun olmayan yazılar değerlendirmeye 
kesinlikle alınmayacaktır. 

Submission Guidelines for 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum 

21. Yüzyılda Eğitim v•	 e Toplum is pub-
lished twice a year. 

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum is a ref-•	
ereed publication. Af ter original manu-
scripts are examined by Executive Board, 
they are peer-reviewed by three referees. 
They are published if two of three referees 
send  affirmative report. The authors bear 
the full responsibiliry for their articles. 

Manuscripts must be originally sent to the •	
board, and no other places for publication or  
evaluation. The publication language of 
the issue is Turkish. 

Manuscripts must be sent as three printed •	
copies along with the disk. if any special fonts  
(suitable for PC) are used in manuscripts, 
they must be in the disk. 
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The authors’ names, last names and aca-•	
demic positions should be wı:itten. in 
addition, the full posta! address, fax, 
telephone numbers and e-mail addresses 
of the author(s) who will check proofs 
and receive correspondence and offprint 
should also be included. 

Summaries must be in Turkish and •	
English, should not exceed 100 words 
and key words may not exceed 5 (5 
words for Turkish; 5 words for Eng-
lish) words at the beginning of the  
manuscripts. Latin words must be in 
Times 9 point and italic. 

Manuscripts must be written in Mac Word •	
5,1 or Ms Word Windows 95 or further 
versions (pc compatible) with Times 10 
point with 1,5 line spaced. Tab and enter 
key must not be usedfor paragraphs. 

Texts must follow in-text footnote system. In •	
parenthesis in the text, author’s name, date of  
publication, and page number is given. if 
a source is cited many times, parentheses 
are given instead of “ibid, idem, op. cit. 
ete.” For example, (Tanpırıar 1985) veya 
(Tanpınar 1985: 316). Quoted passages 
under three lines must given by quotation 
mark. if quoted passage is over three lines, 
they must be given 1 cm margins from left 
and right side of line as block with 9 point 
and odd line spaced. 

Additional information must be given on •	
the same page as footnotes enumerated 1, 
2, 3. 

Citations in them must follow the above 
guidelines. 

References must include only the cited •	
sources and be given in alphabetical or-
der. Books names must be written bold 
and italic. Articles must be written (name 

of journal is bold, volume in Romen num-
ber, issue number, colon and page num-
bers) as below: 

ELÇİN, Şükrü, (1998), ‘’Yeşil Abdal’ın Bir Şii-
ri”, Folkloristik: Prof. Dr. Dursun Yıldırım  
Armağaru, (Ed. M. Özarslan-Ö.
Çobanoğlu), Ankara: Feryal Matbaacılık, 
216-231. 

STOELTJE, J. Beverly, (1983), “Festival in Amer-
ica”, Handbook of American Folklore, (ed R.  
M. Dorson.), Bloomington: Indiana Uni-
versiry Press, 239-246. 

TANPıNAR, Ahmet Hamdi, (1985), XIX Asır 
Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan  
Basımevi. 

ÜLKEN, Hilmi Ziya, (1952), “Milli Destan ve 
Folklor”, Türk Folklor Araştırmaları, II, 33:  
513-514. 

WELLEK, R. ve A. WARREN, (1982), Yazm 
Kuramı, (Çeviren: Y. Salman ve S. Karan-
tay), İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. 

WOOLF, Virginia, (1986), “Kitap Nasıl 
Okunmalı?”, (Çeviren: Kemal Atakay), 
Adam Sanat, 4: 5-14. 

If more than one source of the same au-•	
thor is cited, they must be put in a chrono-
logical order from the oldest to the new-
est. Sources of the same years must be 
given letters “198sa, 198sb” 

The university and the academic degree •	
(MA. or PH.) of academic thesis must be 
given,

Manuscripts •	 not prepared based on the 
dicections above will not be taken into  
consideration for publication in 21. 
Yüzyılda Eğitim ve Toplum.
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Değerli Akademisyenler,
Kıymetli Eğitim Çalışanları,

Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Bilimleri dergimizin üçüncü sayısını sizlere takdim 
etmenin sevincini yaşıyoruz. İki yüz on bini aşkın üyesiyle, eğitim çalışanlarının güç-
lü sesi olan sendikamız; hür düşüncenin, bilim hayatının gelişmesine katkı sağlamayı 
büyük bir sorumluluk olarak görmektedir.

Ülkemizin kalkınması ve insanlık ailesi içerisinde onurlu yerini alması, gelecek 
nesillerin doğru yetiştirilmesine, sağlıklı eğitim politikalarının özgür bir zeminde aka-
demik bir bakış açısıyla tartışılabilmesi ile doğrudan alakalıdır.

Türk Eğitim-Sen, üniversite çalışanlarının talep ve beklentileri ile yakından ilgilen-
meyi, sorunlar karşısında hukuki ve demokratik hak arama iradesini ortaya koyabil-
meyi şiar edinmiş bir sivil toplum örgütüdür.

Sendikamız, akademisyenler, idari personelimiz ve üniversite öğrencilerini bir bü-
tün olarak gören anlayışı temsil etmektedir.

 “YÖK Kanun Taslağına İlişkin Teklif ve Değerlendirme Raporu”muz, şubelerimiz 
ve üyelerimizden gelen görüş ve önerilerin, uzman bir heyet tarafından titizlikle de-
ğerlendirildiği, kapsamlı ve çözüm merkezli bir rapor olarak, YÖK başkanlığı ve Türk 
kamuoyunun ilgisine sunulmuştur.

14-16 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz, “Türkiye’de 
Yükseköğretimin Sorunları, Beklentiler ve Çözüm Arayışları” çalıştayı, tüm üniver-
sitelerimizden akademik ve idari kadroda çalışan temsilcilerin katılımıyla düzenlen-
miştir. Bilimsel özgürlüğün önündeki bütün engellerin kaldırıldığı, demokratik bir 
üniversite idealimiz çerçevesinde, bu faaliyetleri sizlerin görüşleri ve desteğiyle sür-
dürmek arzusundayız.

Uluslararası hakemli, eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanını kapsayan dergi-
miz; ilk sayısının yayınından itibaren, Türkiye’deki yüz elliden fazla üniversite kütüp-
hanesinin raflarındaki yerini almıştır. Bilim çevrelerinin faydalandığı önemli ve büyük 
kütüphanelere ulaştırdığımız Eğitim ve Toplum dergisi, ikinci sayısının dağıtımı ile 
beraber, Kültür bakanlığına bağlı İl ve ilçe Halk kütüphanelerinin tamamının ilgisine 
sunulmuştur.

Yüreği Türk Dünyası’na hizmet için çarpmış, bu uğurda pek çok akademik, iktisadi 
ve kültürel çalışmaların gerçekleşmesi noktasında öncülük etmiş, Türk Dünyası’nın 
birliğinin emin adımlarla ilerlemesinde eğitimim önemli bir basamak olarak görerek 
bu konuda okul, üniversite bölümleri ve kürsüleri açmış; Türk Dünyası’nın Aksakalı, 
Hocası ve Bilge Adamı Profesör Dr. Turan YAZGAN hocamızı bu vesileyle bir kez 
daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türk Dünyası’nın başı sağ olsun.

Hakemli yayınımızın üçüncü sayısını sizlere takdim ederken, danışma ve hakem 
kurullarında yer almak nezaketini göstererek, bu çalışmaya en büyük manevi desteği 
ve bilimsel öncülüğü sağlayan kıymetli hocalarımıza, Türkiye Kamu-Sen ailesi ile Türk 
Eğitim-Sen Genel Merkezi adına teşekkürü bir borç biliyorum.

İsmail KONCUK
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
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Saygıdeğer Bilim İnsanları ve Eğitimciler,

Bu sayının sunuşuna geçmeden önce yakın zamanda aramızdan ayrılan; öm-
rünü Türk milletine, Türk kültürüne adamış, bu alandaki çalışmalarına eğitimi 
bir araç olarak yerleştirmiş; hocaların hocası, Türk Dünyası’nın aksakalı merhum 
Prof. Dr. Turan YAZGAN hocamızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Derginizin ilk cildini bu sayı ile tamamlamış bulunuyoruz. Böylece 2012 
Nisan’ında başlamış olduğumuz bu yılı Aralık 15’indeki 3. sayımız ile tamam-
lamış bulunmaktayız. Aynı heyecan ve ruh ile yolumuza devam edeceğiz. Bunu 
yaparken de şiarımız “Gelişerek devam etmek ve devam ederek gelişmek ola-
caktır.” Bu hususta cömertçe göstermiş olduğunuz ilgi ve desteğin devam ede-
ceğine inanıyoruz.

Uluslararası ve hakemli olarak yayın hayatına başlayan 21. Yüzyılda Eğitim 
ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, bu yolda emin adım-
larla ilerlemektedir. Derginin ulaşmış olduğu pek çok ülkeden de makale almış 
bulunmaktayız. Bu gelen makaleler alanlarına hâkim bilim adamları tarafından 
değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar siz değerli bilim insanı, eğitimci ve okur-
larımız ile buluşmaktadır.

Dergimizin bu sayısında eğitimbilimleri, güzel sanatlar, Türkçe, Türk dili, 
uluslar arası ve halk kültürü alanındaki yazılara yer verdik. Bunun yanında bir 
de tarih eğitimi alanında tanıtma yazısı yayımladık. Ayrıca Türkmenistan’dan ge-
len bir makaleye de yer vererek sizleri Mahdumkulu dergâhına götürmek istedik. 
Böylece millet olarak bizleri birbirimize bağlayan derin bağların olduğunu bir kez 
daha dile getirmek istedik. 

Dergimizin ilk sayısından bu güne kadar emeği geçen bütün eğitimcilere ve 
bilim insanlarına, yayın danışma kurulumuza, Türk Eğitim-Sen teşkilatlarına ve 
mensuplarına, Türk Eğitim-Sen’in yöneticilerine, yönetim kuruluna ve bize bu 
konuda hiçbir desteğini esirgemeyen genel başkanımız Sayın İsmail KONCUK’a 
huzurlarınızda teşekkür ederiz.

Sinan DEMİRTÜRK  Dr. Yılmaz YEŞİL
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi Editörleri
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Deneysel Biçimciliğin İlk Örneklerinden Biri: 
Ayışığında “Çalışkur”*

One Of The Earliest Experimental Formalism:
Moonlight “Çalışkur”

Nesrin MENGİ**

Özet

Haldun Taner’in Ayışığında “Çalışkur” (1954) adlı öyküsü, modern tekniklerle 
kurulmuş deneysel metin örneklerinden biridir. Yazar gerçeklik ve onun algıla-
nışı konusunda farklı bir bakış açısı ortaya koyduğu öyküsünün biçiminde de bir 
“deneme” gerçekleştirir. Bu makalede amacımız, Ayışığında “Çalışkur” öyküsünü 
deneysel metin bağlamında incelemek ve bir kez daha yazarın özgün kimliğinin 
altını çizmektir. 

Abstract

Haldun Taner’s story named Ayışığında “Çalışkur” (1954)  is one of the experi-
mental text sample established with modern technique. Author and his perception 
of reality put forward a different perspective on the story in the form of a “trial” 
performs. Aim of this article is to analyse Ayışığında “Çalışkur” story in experi-
mental text and to highlight author’s free character one more time.

Giriş

Edebiyatta deneysellik denince alışılmışın dışında anlatım biçimleriyle oluş-
turulmuş, okunması güç metinler akla gelir. Başka bir ifadeyle deneysel metinler, 
geleneksel edebiyatla bağlarını koparmış metinlerdir. Haldun Taner’in Ayışığında 
“Çalışkur” öyküsü, Türk edebiyatında kurgu ve anlatım olarak modern tekniklerle 
kurulmuş deneysel metin örnekleri arasında yer alır. Ayışığında “Çalışkur”, biçim-
sel yenilikleriyle kendi dönemi için bir ilktir. 
* Bu yazı Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 

20-22 Ekim 2011 tarihinde düzenlenen Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu’nda 
bildiri olarak sunulmuştur. 

** Yrd. Doç. Dr, MEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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Haldun Taner, bu öyküsünde aşırılığa ve kabalığa kaçmayan, zekâya dayalı mi-
zahı önceleyen bir anlayışla gerçeklik ve onun algılanışı konusunda farklı bir bakış 
açısı ortaya koyarken öykünün biçiminde de bir “deneme” gerçekleştirir. Taner, 
önce öyküyü anlatır, sonra hayalî okuyucuların bu öyküye gösterdikleri tepkiler 
üzerine öyküyü alışılagelen biçiminden çıkararak yeniden kurar. Yazar ayrıca ki-
tabın sol tarafında öykünün ilk metnini, sağ tarafında ise kurguladığı yeni metni 
verir. Böylece görsel olarak da iki yazılış arasındaki farkları göstererek biçimsel bir 
yenilik yapar. Ayışığında “Çalışkur” öyküsünü bu yönüyle değerlendirmeye geç-
meden önce Haldun Taner’in öykücülüğü hakkında birkaç söz söylemek gerekir. 

Haldun Taner’in Öykücülüğü

Haldun Taner (1916-1986), mizah ögesini yazınsal değerlerle iç içe kullanma 
becerisini göstermiş, öykü türünün sınırlarını genişletmiş Türk öykücülüğünün 
önemli yazarlarının birisidir (Gümüş, 2010: 27).

 Taner’in 1945 yılında Yedigün dergisinde yayımladığı “Töhmet” adlı öykü-
süyle başlayan öykü serüveni, 1983’e kadar gelerek uzun bir döneme yayılır. Bu 
süreçte yazar her zaman dönemsel akımlara ya da yazınsal gruplara mesafeli ol-
muştur. Sıddıka Dilek Yalçın’a göre bu durum yazarın bilinçli bir tavrıdır (Yalçın, 
1995: 26). 

1950’lerde varoluşçu ve gerçeküstü anlayışa dayalı öyküler yazılmaya başlan-
mıştır. Bilge Karasu, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Nezihe Meriç, Sevim Burak, Vüs’at O. 
Bener bu tarz öykü anlayışının başarılı örneklerini verirler. Aynı dönemde etkin-
liği olan bir başka anlayış ise sosyal gerçekçiliktir. Ancak Haldun Taner, hem “en-
telektüel hikâye tarzı”na hem de sosyal gerçekçilere uzak durmayı yeğler. Çünkü o 
“herkesin anlayabileceği halkçı bir üslup” peşindedir (Tosun, 2011: 11). Başka bir 
ifadeyle, onun düşüncelerinde belli bir anlayışın yansımaları yoktur demek yanlış 
bir bakış açısı geliştirmemize yol açar; ancak onu siyasal bir kimlikle adlandırmak 
ya da bir gruba dâhil etmek de zordur. 

Taner’in öykülerinde bireylerin toplumdaki konumunu sorgulayan, bireyin 
hâllerini sergileyen bir tavır söz konusudur. Yazarlık yaşamında bireye ait olanı 
benimsemesine karşın toplumsal sorunların tamamen uzağında olmamıştır. Top-
lumsal konumu içinde bireyin sorunlarını ele alırken insanın bütün iç karmaşala-
rını, yalanlarını, kötücüllüğünü, zayıflıklarını, tutarsızlıklarını mizahi bir anlatım 
tutumuyla öykülerine yansıtmıştır. Yazar insanlar arasındaki ilişkiye bakarak top-
lumsal yapıyı nitelendirir.

Haldun Taner, genel eğilimlerin dışında duran yazar tavrıyla çağdaşlarından 
ayrılırken edebiyat çevrelerinde onun öykücülüğü tartışma konusu olmuştur. Öy-
külerinin dili, anlatım tutumu konuyu ele alış biçimi ve öykü tekniği gibi birçok 
yönden eleştirilir. Vedat Günyol onun öykülerini “bir nükte uğruna yazılmış, fık-
ramsı şeyler olarak” nitelendirir. Attilâ İlhan ise öyküleri derinliksiz, imega’sız bu-
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lur. Onun yazdıkları “dedikodu yapmak, kahvede çene çalmak gibi kendiliğinden 
oluveren gelişigüzel” şeylerdir (Tosun, 2011: 12). Haldun Taner yazarlık yaşamı 
boyunca belli bir gruba dahil olmayışı ve yazar tavrı ile ilgili bu eleştirilerin far-
kındadır; ancak kendi yazınsal çizgisinin dışına hiçbir zaman çıkmamıştır. Yazar 
tavrını ortaya koyan şu sözleri yapılan eleştirilere cevap niteliği taşır:

Gerek hikayelerim, gerek piyeslerim işledikleri temalar ne kadar entelektüel 
olurlarsa olsunlar herkesin anlayabileceği halkçı bir üslupta olduklarından okur-
larımla ve seyircilerimle candan bir ilişki kurabildim, sevgilerini kazandım. Ama 
küçük bir edebiyatçı zümresi çoğu yazı yazmaya on beş yaşında başlamış olmanın 
ve Beyoğlu’nun dumanlı kahvelerinde sayısız tartışmalarına girişip mesleğin kahrını 
çekmiş olmanın kuruntusuyla, edebiyata sonradan giren bu yeni yazara ilk başta 
pek dostça davranmadılar. Sanatta tapu kadastro idaresinde olduğu gibi kıdemi ön 
planda görüyorlardı. Kaldı ki ben yazı yazarak değil ama gerek Türk gerek Fransız 
ve Alman edebiyatını yakından izlemek açısından hiç de yeni değildim. Bir de benim 
gruplaşmaların dışında kalmak özenim çok kişinin sinirine dokunuyordu. Kişisel öz-
gürlüğümü grup dayanışmalarına yeğ tutuşum zaman zaman zararıma oldu. Ama 
bundan vazgeçmedim (Oral, 1983: 11). 

Necip Tosun onun öykücü kimliğinin bu karakteristik yönünü şöyle değerlen-
dirir:   

Taner, modern öykünün geldiği yeri, imkânlarını iyi bilmesine karşın geleneksel 
anlayışa sıkı sıkıya bağlıdır. Çoğunlukla düz, sade bir anlatımı yeğler. Bu anlamda 
onun öykücülüğünü bağımsız, özgün bir adacık olarak nitelemek gerekir. O, seçkinci 
edebiyat anlayışının dışında, halka inen, çok okunan bir edebiyatın peşinde olmuş-
tur (Tosun, 2011: 12). 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Haldun Taner öykülerinde daha çok bireyin 
hâllerini yansıtır ve insanı anlatırken mizah, hiciv ve ironi onun temel anlatım ens-
trümanlarını oluşturur. Taner’e göre, ironi, daha çok yaşamın kendisinden kaynak-
lanır. Yaşam ve insanlar o kadar çelişkili ve değişkendir ki, “en sıradan kahramana, 
en önemsiz ayrıntılara bakarken bile bu ironiyi yakalamak” yazar için hiç de zor 
olmaz. Onun ki, “önemli sayılan çok şeyin önemsizliğini, ağırlık sayılan çok şeyin 
hafifliğini fark eden; zorbalığın, fanatizmin, bilgiçliğin, budalalığın, iki yüzlülüğün, 
kendini aldatışın, dalkavukluğun, batıl koşullanmaların ipini pazara çıkarıcı, ama 
bunu bağırganlıkla değil, usul usul yapan ince bir alaydır” (Özyalçıner, 84:4) . 

Yazar topluma ve insana farklı bir açıdan bakmayı başarır. Onun mizahi anla-
tım tutumu kendi dönemi için yenidir. Anlatımda denemeci tavrına sahip oluşu, 
anlaşılabilirliği gözetmesi, ele aldığı konular bakımından çağdaşlarının dışına çık-
ması onun geniş okur kitlelerince beğenilmesinde en önemli etkenlerdir. Haldun 
Taner’in Varlık dergisinin 1956 yılında yaptığı soruşturmada yılın en sevilen öykü 
yazarı seçilmesi bu beğeninin bir göstergesidir. Mario Levi’nin de ifade ettiği gibi, 
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okuyucuyu çok renkli insan coğrafyasıyla tanıştıran odur ve “Türk öykücülüğü 
onsuz düşünülemez” (Levi, 2006:38). 

Bir İstanbul öykücüsü olan Haldun Taner, 1945 sonrası Türk öykücülüğünde 
taşlamacı, buruk gülümseyen, yergici tutumuyla kendine özgü bir yer yapar. Öy-
külerinde büyük kentin türedi zenginlerini, bu tür insanların görgüsüz aile yaşam-
larını, toplumun aydın katlarıyla olan uyuşmazlığını konu eder (İleri, 1975:14). 
Onun öykülerinde mizah ve hiciv iç içedir. Modern öykünün teknik özelliklerini 
kullanan yazar, betimleme ve çözümlemelere çok fazla yer vermez; ironik ve göz-
lemci tavrıyla ayrıntıları öne çıkarır. 

Kısaca Haldun Taner edebiyat dünyasında, geniş okur kitlelerine ulaşmayı ba-
şarmış, mizah öyküleri yazarı olmanın ötesinde, Türk edebiyatının yenilikçi ka-
lemlerinden biridir. Taner, ele aldığı konular ve özgün biçim özellikleriyle Türk 
öykücülüğünün önemli yazarları arasında yer alır.

Deneysel Biçimcilik Ve Ayışığında “Çalışkur”

Deneysel edebiyatla çok genel anlamıyla, geleneksel anlatı biçimlerine ben-
zemeyen yeni bir anlayışın ürünü yapıtlar kastedilir. Biçimsel yeniliklere vurgu 
yapılır. Yazarların çoğu tarih boyunca hem neyin nasıl yazılabileceği ve yazma 
ediminin varoluşsal anlamı konusunda hem de okuma edimini gerçekleştirirken 
yaşananları çözümleme anlamında küçük ya da büyük deneylere girişmişlerdir 
(Akaş, 2006:44). 

Deneysel edebiyat gerçeklik üzerine farklı bakış açıları ortaya koymuştur ve 
özellikle postmodernizmin edebiyattaki yansımalarından büyük ölçüde etki-
lenmiş, birçok deneysel edebiyatçı aynı zamanda postmodernist bir çizgide yaz-
mışlardır. Deneysel çalışmalar, edebiyat yapıtında biçim, dil, yapı ve diğer birçok 
öğeyle oynamış, yenilikler ve değişiklikler gerçekleştirmiştir. 

Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Sevim Burak’ın yapıtlarındaki biçimsel arayışla-
rı Türk edebiyatındaki ilk denemeler olarak kabul edilir. Ancak bunlardan daha 
önceye gidildiğinde Ayışığında “Çalışkur” “deneysellik açısından çölde bir vaha 
gibidir”. Edebiyatta deneysellik denince okunması güç metinler anlaşılır. Oysa 
Ayışığında “Çalışkur” hem edebî oyunların, dilbazlıkların, kurgu numaralarının 
çeşitlemelerini sunar hem de okuru ahlaki ve ideolojik tutumunu sorgulamaya 
zorlar (Gülsoy, 2009:53).

1954 yılında yayımlanan Ayışığında “Çalışkur”, biçimsel yenilikleriyle kendi 
dönemi için bir ilk oluşuyla Haldun Taner’in öykücülüğünde farklı bir yere sa-
hiptir. Öykü, içerik bakımından yazarın işlediği konuların uzağında olmamakla 
birlikte, modern tekniklerle kurulmuş deneysel metin örneklerinden biridir. 

Ayışığında “Çalışkur” uzun öyküdür, 1954’te tek kitap olarak yayımlanır. 
1983’ten sonra ise Şişhaneye Yağmur Yağıyordu ile birlikte yayımlanmaya başlar. 
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Öykü dört bölümden oluşmaktadır. Ancak daha ilk bakışta öykünün biçiminin 
alışılagelen anlayıştan oldukça farklı olduğu dikkati çeker. “Ayışığında ‘Çalışkur’” 
başlıklı ilk bölümde başı ve sonu belli bir öykü anlatılmaktadır.  Öykünün konusu 
kısaca şöyledir:

Çalışkur apartmanının yakınlarında yoksul bir mahalleden gelmiş genç çift el 
ele tutuşmuş ayı seyretmekte, gelecekteki yaşamlarına dair hayaller kurmaktadır. 
Bu sırada Çalışkur apartmanın farklı dairelerinde ise, türlü ahlaksızlar yaşanmak-
tadır. Apartmanın sakinleri arasında karısını baldızıyla aldatan bir koca, rüşvetçi 
işadamı, kürtajçı doktor, birlikte olduğu genç kızların ses kayıtlarını arkadaşlarına 
dinleterek eğlenen genç, küçük çocuklara düşkün röntgenci yaşlı adam, bekçiyi 
gizlice yatağına alan kapıcının karısı vardır. Apartmanda ahlaki bir çürüme yaşan-
maktadır. Dışarıdaki çift ise parasız ve namusludur. İşçi genç, sevdiği kıza temiz 
bir aşkla bağlıdır. Evlilik hazırlıkları yaparlar. Öykünün sonunda bekçi onları “ya-
kalar” ve genç adamla aralarında tartışma çıkar. Apartmanın “ahlaklı” sakinlerinin 
de karışmasıyla olay karakola taşınır. 

Öykünün içeriğine ve biçimine baktığımızda, ilk bölümün diğer öykülerden 
farklı bir yanının olmadığını görürüz. Ancak yazar bu metinden sonra yeni bir 
denemeye girişir. “Hikayenin Tepkileri” başlığını taşıyan ikinci bölümde, “hem 
öykünün içeriğini aydınlatacak hem de onu eleştirecek okuyucuyu pasif durum-
dan aktif duruma getirecek” (Yalçın, 1995: 279) pek çok küçük mektup metni ve 
rapor öykünün içine yerleştirilmiştir. Farklı kişiler tarafından yazılmış bu mek-
tuplar öykü içinde ayrı bir gerçeklik katmanı oluşturmaktadır. Mektupların bir-
çoğunda yazarın tavrına tepki vardır. Bu tepkiler bir söylem parodileri olmasına 
rağmen ustaca yazıldıkları için kendileri de bir gerçeklik kazanmaktadır (Gülsoy, 
2009:54). Mektuplardaki eleştirilerin bir kısmı seçkin zümrenin bilinçli bir şekilde 
kötü gösterildiğini, bunun bir tür sınıfçılık olduğunu söylerken diğer okur mek-
tupları kendilerine göre hatalı buldukları konuları dile getirir.

“Sonuç” bölümünde, ilk metnin okurun tepkileri nedeniyle yeniden düzenle-
nerek biçimlendirilmiş hali yer alır. Yazar gerçekte yapılması olanaksız bu düzen-
lemeyle, “Hikayenin Tepkileri” bölümünde yer alan tüm eleştirilerin karşılığını 
yerine getirir. 

Öykünün son bölümü olan “Sonucun Tepkileri”nde ise, bu kez yazarın yaptığı 
değişiklerden dolayı olumlu yorumları içeren mektuplar verilmiştir. 

Görüldüğü gibi, Ayışığında Çalışkur öyküsü geleneksel yapının dışında bir kur-
guya sahiptir. Aslında öyküdeki her bölüm kurmacanın bir parçasıdır. Başka bir 
ifadeyle, ilk öykü metni bittiğinde kurmaca tamamlanmış olmaz; biçim değişti-
rerek devam eder. Yazar ayrıca kurmacanın olanaklarından faydalanarak öyküye 
yazar-anlatıcının yanında farklı anlatıcıları da dahil etmiştir.

Öyküye daha yakından bakarak Haldun Taner’in böylesi bir biçim denemesi 
gerçekleştirmekteki amacını irdeleyemeye çalışırsak; parçalara ayrılmış bir öykü 
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metni olarak kurgulanan Ayışığında Çalışkur’un birinci bölümü geleneksel öykü 
çizgisindedir. Toplum düzeninin değişmesiyle zengin ve yoksul insanların ayrış-
tığı bir ortamda yazar, her iki tarafı temsil eden insanları aynı mekânda bir araya 
getirir. Mekân, Çalışkur apartmanıdır ve yazar burada yaşayan birbirinden farklı 
insanların yaşamlarından kesitler sunar. Her biri aslında toplum içinde var olan 
yozlaşmış, giderek birbirlerine yabancılaşmış bireylerin özelliklerini yansıtır. 

Taner, gözlemci bir tavırla kapıcı dairesinden başlayarak her katta durur ve 
buradaki insanları daha yakından tanımamızı sağlar. Onların zayıflıklarını, na-
mus anlayışlarını, dünya görüşlerini gözler önüne serer. Ülkede gerçekleşen hız-
lı değişimin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini mizahi bir anlatım tutumuyla 
okuyucuya sunar. 

Öyküde birbirlerine karşı dürüst bir sevgiyle yaklaşan sadece Melahat ve 
Nuri’dir. Tek suçları o gece Çalışkur apartmanın önünde buluşmuş olmalarıdır. 
Onlar apartman sakinlerinden değillerdir. Yeni oluşan toplumun dışında kalan, 
eski değerleri devam ettirme çabasında olan iyi niyetli, saf ve namuslu insanlardır. 
Apartmanın bir parçası olmamaları ve orada yaşayanların dünyasında yer alma-
maları sonucu “öyküde tek olumlu ve güzel ilişkiyi sergileyen ikili cezalandırılır” 
(Yalçın, 1995: 281). 

Buraya kadar öyküyü özgün hâle getiren biçimsel bir farklılık yoktur. “Hikaye-
nin Tepkileri” bölümüyle öykü, biçimde değişikliğe uğrar. Bu bölüm farklı kişiler 
ve kurumlar tarafından yazılan mektuplardan oluşur. Toplumda bu denli ahlaksız 
insanların olamayacağına inanan ya da yapılanların ahlaksızlık olmadığını savu-
nan okuyucular yazarın tavrını eleştirirler. Ancak dikkati çeken mektupların daha 
çok bu zihniyetin temsilcisi olan insanlar tarafından yazılmış olmasıdır. Böylece 
anlatıcı dışında birçok anlatıcı öyküyü yeniden biçimlendirir. O mektuplardan bi-
rinde apartmandaki kürtajcı doktor Ebkem bey şöyle savunulmaktadır:

 (…) Yoksa hikayeci olmak, insana şunun bunun şerefiyle oynamak hakkını da 
mı veriyor dersiniz? Ben hiç zannetmiyorum. Sizin her şeyden önce münevver bir 
vatandaş olduğunuzdan bile şüpheliyim. Kürtajdan böyle ileri geri bahsedebilmek 
hafifliğine ancak sizin gibi, bir nebze dahi tıbbı malumattan hissedar olmayanlar 
düşebilirler. Kürtaj sıhhi bir müdahale olduğuna göre neden lüzum hasıl olunca 
yapılmasın? Bu lüzumun varlıklı insanlarda daha sıkça duyulmasını, acaba neden 
münhasıran bu muhitlerdeki analık hissinin fıkdadına veya aile kutsiyetinin küçüm-
senmesi gibi kötü niyetlere hamletmeye çalışıyorsunuz?(…) Dr. Ebkem Cangetir’in 
şahsında da biz, bütün kadın doktorlarına tariz için vesile yapmak iyi niyetle ne 
derece kabili teliftir, taktirini size bırakırım. (…)

(imza önemli değil, diyelim ki, bir doktor) (Taner, 2006: 145).

Bir başka mektupta yine yazarı suçlayıcı yorumlar dikkati çeker:
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Bir Eleştirme

(…) Ayışığında Çalışkur yazarı insanları sevmiyor. Yazı masasına otururken bel-
ki yumuşar diye kalbini çıkarıp bir kenara bırakıyor. Sade kafası ve yıkıcı hümoru 
ile yazıyor. Halbuki ben kalemini çirkefe değil, insan sevgisine batırıp yazanların 
yazdıkları yazıları severim. Her sahife ılgıt ılgıt insan sevgisi kokmalı. 

Ayışığında Çalışkur yazarı susulması, örtülmesi gereken en çiğ gerçekleri önümü-
ze sermekle, Erdal’ın büyükbabasına yorduğu teşhirciliği asıl kendisinin yaptığının 
farkında değil mi acaba? (Taner, 2006:147).

Aşağıdaki “Bir Eleştirme Metni” başlıklı yazıda Haldun Taner, özellikle edebi-
yat eleştirmenlerinin kendi yazar tavrına yönelik eleştirilerini taklit ederek paro-
disini yapar ve gülünçlüğü farklı bir biçimde gözler önüne sererken bu eleştirileri 
alaya alır:

… Okudum son yazısını. Sevmiyorum o yazarın dilini… Yeteri kadar özenmiyor 
yazısına, yer yer Osmanlıca, Frenkçe tilçikler katıyor kişilerinin sözlerine… Örneğin 
‘fizik problemi’ diyor (…)  Kişilerini ille gerçekte konuştukları gibi vermek zorunda 
değildir ki yazar… Grekçe konuşmuyor mu Sofokles’in kişileri? Onları çeviride öz 
Türkçe konuşuyor görünce yadırgıyor mu okur? Kuşağı, çevresi, kültür durumu ne 
olursa olsun, bütün kişilerini öz Türkçe konuştursa ne eksilir yazısından; ayrıca dev-
rik tümceden de faydalanmıyor yeteri kadar… (Taner, 2006: 148-149).

Haldun Taner ilk bölümde, kendi kurguladığı gerçeği okura yansıtırken ikinci 
bölümde okurun olası gerçeklerini aktarır. Daha sonra gelen “Sonuç” bölümü ise, 
aslında öykünün en sarsıcı yeridir. Çünkü Taner burada hem kendi gerçeğini hem 
de okurun gerçeğini bir arada verir. Yazar yapılan düzeltmelerin okur tarafından 
görsel olarak fark edilmesi için kitabın sol ve sağ tarafına her iki biçimini yerleş-
tirmiştir. Solda öykünün orijinali, sağda ise düzeltilmiş hâli vardır. Ayrıca eklenen 
sözcükler kalın dizilerek okurun özellikle bunları görmesi sağlanmıştır.

Örneğin Bekçi Zülfikar gece Çalışkur apartmanının önüne gelir. Apartmanın 
kapıcı katından çocuk ağlaması duyulmaktadır. Kapıcının karısı çalınan düdüğü 
duyunca pencereden başını uzatır. İkisi arasında geçen diyaloğun orjinali kitabın 
sol tarafında şu şekilde yer almaktadır:

“Al götür şu yumurcağı bekçi emcesi” dedi, “gene bana gahır veriy, uyumiy.”

“Alacan değel mi? Ha alacan?”

“Alacam” dedi bekçi, “susmazsa garagola götürecem.” (…)

Çocuk uyuyunca kadın kapının önüne çıkmış, duvarın dibine çömelmişti.

“Bir cigara vir Zülfikar” dedi.

“buyur.”
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Zülfikar kibrit de çıkarıyordu. Kadın onun elinden sigarasını alıp kendininkini 
ondan ateşledi.

“Nerdeydin dün gece?” dedi.

“İzinliydik ya” dedi bekçi. “Düğüne gettik, Selami Çeşme’ye” (Taner, 2006: 162).

Diyaloğun yeniden yazılmış metni ise, kitabın sağ tarafında ve yapılan değişik-
likler kalın yazılarak düzenlenmiştir:

“Alın götürün şu yaramazı bekçi bey emcesi” dedi, “yine beni üzüyor, uyumu-
yor.”

“Alacaksınız değil mi? Söyleyin kuzum, alacağım deyin.”

“Almayacağım” dedi şefkatli bekçi, “ama susmazsa onu çocuk parkına bırak-
mayacağım.” (…)

Çocuk uyuyunca annesi kapının önüne çıkmış, açılır kapanır şezlonga uzan-
mıştı.

“Bir cigara verir misiniz Zülfikar Bey?”dedi.

“Buyurun.”

Zülfikar çakmak da çıkarıyordu. Kadın sigarasını kendi zarif çakmağı ile ondan 
önce yakıp dumanını savururken;

“Mersi” dedi.

“Neredeydiniz dün gece” dedi. 

“İzinliydim ya” dedi bekçi. “Evde istirahat ettim. Gazete okudum. Radyoda 
klasik Türk musikisi topluluğunu dinledim.” (Taner, 2006:163).

Öykünün bir başka yerinde ise metnin ilk hâli şu şekildedir:

Melahat delikanlının omzuna öbür yanağını dayamıştı. Yere bir N M daha yaptı, 
bir de A yazdı. Nuri’nin soyadı Alpaslan’dı. “Frezeci Nuri Alpaslan”, kırmızı üstüne 
beyazlan, tabelada nasıl durur acaba?

(...)

“Sen sabahları dükkana gidince ben de konu komşuya dikiş dikerim ucuza, bor-
cu öderiz.”

Melahat boş durmamak istiyordu.

“Kız seni çalıştırmam demedim mi?”

“Bak unuttum.” (Taner, 2006:204).

Düzenlenmiş hâli ise,
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Melahat delikanlının omzuna öbür yanağını dayamıştı. Yere birbirine sarılmış 
bir çift resmi daha yaptı. Nuri ile mercimeği çoktan fırına vermişlerdi ama azgın 
karı, yine de gözünün önüne getirmekten hoşlanıyordu: Nuri soyununca nasıl 
olur acaba?

(...)

“Sen sabahları enayi avına çıkınca ben de oraya buraya daktiloluğa, katibeli-
ğe gider para kazanırım, borcu öderiz.”

Melahat alışmış bir kere, alışmış kudurmuştan beterdir derler, ille boş durma-
mak istiyordu.

“Kız seni hususi evde, Behiye Abla’da çalıştıracağım demedim mi?”

“Bak unuttum.” (Taner, 2006:205).

Ortaya çıkan bu yeni metni okumak biçimsel yeniliğinin yanında Taner’in mi-
zah gücünün gözlenmesi açısından da önemlidir. Karşılaştırmalı olarak verilen 
metinlerde yazarın çoğunluğun içine düştüğü gülünçlüğü kendi dönemi için yeni 
bir kurguyla sunması, okumayı daha keyifli bir hale dönüştürmüştür. En önemli 
eleştiri yazarın sınıfçılık ve zengin düşmanlığı yapması olarak öne çıkmış olduğu 
için öykünün bu yeni biçiminde kişilerin ahlaki tutumları tam tersine çevrilmiş, 
Çalışkur apartmanının sakinleri namuslu insanlara dönüşmüş, şehrin yoksul ma-
hallesinden gelen iki genç ise, ahlaksız olup çıkmışlardır. Haldun Taner bu tavrıy-
la, “eleştiriler yerine geldiğinde nasıl bir garabetin ortaya çıktığını” (Gülsoy, 2009: 
56) gözler önüne serer. 

“Sonucun Tepkileri” yine çoğunluğun düşüncesini temsil eden “birkaç 
mektup”tan oluşur. Okuyucu genel olarak öykünün yeni biçimden memnundur 
artık. Aşağıda bu bölümden seçilmiş birkaç örnek yer almaktadır:

(…) Bu şekli, ilk yazılışla mukayese kabul etmeyecek kadar başarılı görüldüğün-
den temsilinde bir mahzur kalmadığını saygılarımla…

   Denetim Kurulu Adına……… (Taner, 2006:231).  

… Ankara’da Basın Yayında önemli bir yer işgal eden dostum A. Sakıp Arga-
derson hikayeni okumuş, senin için, acaba rica etsek radyoda Cuma günleri ahlaki 
konuşmalar hazırlar mı diyor… Bak düşün… Kararını bana tezelden (…)

Sınıf Arkadaşın Kocaeli Milletvekili Abdurrahman (Taner, 2006:234).

Özetleyecek olursak, Haldun Taner Ayışığında “Çalışkur” adlı öyküsünde bur-
juva değerlerin ikiyüzlü ahlak anlayışını şematik bir biçimde ve mizahi bir anlatım 
tutumuyla hicvetmektedir. Öykü içerik olarak, Taner’in öykücülüğüne baktığı-
mızda, sıra dışı bir eleştiriyi barındırmaz; ancak öykünün biçimindeki değişiklik 
onu farklı bir düzeye taşımıştır. Başka bir ifadeyle, Ayışığında “Çalışkur”un “Türk 
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öykücülüğündeki önemi anlattıklarından çok anlatım biçiminin orjinalitesinden 
kaynaklanır (Yalçın, 1995:286). Bölümlere ayrılmış öykünün ilk metni belli bir 
içeriğe ve geleneksel bir biçime sahip mizahi anlatım tutumuyla yazılmış bir öykü 
olarak değerlendirilebilir. Oysa öykünün bütününe bakıldığında, biçimsel sıra dı-
şılık hemen dikkati çeker. Haldun Taner, özellikle karşılaştırmalı sonuç bölümüyle 
hem biçim olarak hem de içeriğin işlenişi bakımından alışılmışın dışına çıkan yeni 
bir deneysel metin yaratmıştır. Farklı okumalara olanak sağlayan metin, deneysel 
bir edebiyat ürünüdür. Özgün bir yapıttır ve okuyucuya salt edebiyat teknikleri ya 
da anlatım biçimleri bakımından değil, gerçeklik ve onun algılanışı konusunda da 
yeni bir bakış açısı sunar.
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Dağlar Mahtumkulu’nun Şiir Dünyasında  
Güzellik Kağnağıdır

Mountains Are The Source Of Beauty In Mahtumkulu’s Poems

G. ŞAMIYEVA*
Aktaran: Hüseyin YILDIRIM**

Özet
Bu makalede Mahtumkulu’nun “Sonudağı”1 adlı şiiri esas alınarak, farklı doğal 

olayların tanımı, edebî sanatında tabiatın yeri ve görünümü, tüm içeriğini yansıtan 
rolleri ve şiirin ruhî yönü incelenmektedir. Dağın, şairin şiir dünyasındaki yeri, ruh 
dünyasındaki tesirleri değerlendirilerek bugün Türkmen halkı için neler ifade ettiği 
vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mahtumkulu, Türkmen Edebiyatı, Sonudağı, Şiirde Dağ. 
Abstract
The article concerns the discription of different natural phenomena, the sign of 

nature and its images in literature, their role in revealing the whole content and spi-
ritual aspect of the poem based on the poetry of Mahdumkulu named “Sonudagı”. 
Evaluating the sign of the mountain according to the poet and the impression in the 
spiritual world, today it is emphisized what it means fort he turkmen. 

Keywords: Mahtumkulu, Turkoman Literature, Sonudagı, Mountain in the po-
etry.

Giriş
Mahtumkulu’nun şiirlerinde dağlar ve özellikle de “Sonudağı” özel bir yer tutar; 

defalarca zikredilir. Sonudağı Mahtumkulu’nun doğup yaşadığı hatta öldüğü bölge-
deki dağın ismidir. Bu sebeple şair şiirlerinde bu dağa özel bir ilgi besler. Şiirlerin-
den birini doğrudan bu dağa ithaf ederek yazmıştır. Bu incelemede şairin sadece bu 
şiiri ele alınmıştır. 

Halk arasında “Kudret görmek istersen, dağlara git!” şeklinde özlü söz vardır. Bu 
hakikat Mahtumkulu’nun şiir dünyasında kendisini sanatsal biçimde gözler önüne 

1  Sonudağı (Soňudagy): Mahtumkulu’nun doğup büyüdüğü bölgedeki dağın ismi.

* Mahtumkulu Türkmen Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi
** Dr., Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
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serer. Kayaları uçurumlu, belleri kemerli, yaşını sorarsan Nuh peygamberden haber 
veren, yüksek başı Arşa erişen yüce dağlar, Kudreti Güçlü’nün ilahî aşkı ile inşa edi-
len mucizedir; güzel tabiatın yüce kutsallığıdır. Kudret ile inşa edilen bu asil dağlar 
baş döndüren, nefes açan yüksekliktir; insan gönlünün huzurudur. Onun heybetin-
de, dünyanın dayanağı, zeminin desteği şeklinde toprağa dirsek koyuşunda mucize 
vardır. Dağ tabiatının güzelliği, kendisine has büyüsü ile, sempatisi ile göreni kendi-
sine çeker, gönüllere huzur verir. Dağ insan için sadece bir güzellik örneği olmayıp 
hayattır, yaşayıştır, sırt verilen sağlam bir kaledir. Yüksek dağlar mertlere, bahadır-
lara koynundan yer veren mukaddesliktir. “Sırtını dağa verenin taştan yüreği olur.” 
şeklindeki atasözü boşuna değildir. Bu atasözünün mecazî anlamına bakılmaksızın, 
burada dağ-sırt, taş-yürek ile sembolleştirilmiştir. Dağın, taşın kudreti insan dün-
yasına dâhil edilmiştir. O hâlde, dağ insan için sığınak, kale, yerleşke olarak hizmet 
eden sarsmaz mucize olarak büyük bir sanatsal değere sahiptir.

Mahtumkulu dağ güzelliğine, işte bu noktainazardan ustaca bakar. İnsana bunca 
yakın olan dağlar hakkındaki şairane sözler, nurlu düşünceler, ferasetli fikirler Mah-
tumkulu Firâkî’nin keskin zihninin meyvesi olan şiirlerinin süsüdür. “Şiirlerdeki ta-
biat ve tabiatın mevsimlerinin, havasının, canlılarının, bitkilerinin hususiyetlerini 
açmak, lirik şahsın toplumdaki rolünü, dünya görüşlerini, düşüncesini, ideallerini 
açmanın esas anahtarıdır” (Annamuhammedov, 1997: 191)

Mahtumkulu’da dağ devrin, hayatın tasviridir. Şairin “Sonudağı” şiiri dağlar 
hakkındaki büyük namedir. Bu eserde şiir kahramanı dağın zirvesine çıkartılır. 
Dağlar onu yüceltir. Şiir kahramanı dağdan da yüksekte durup dünyayı gözetler. O, 
dünyanın bu muhteşem ve şaşırtıcı güzelliğine yüreğini coşturur, ona bütün iradesi 
ve görkemi ile yüce sevgisini bağışlar. 

Janym biziň, Soňudagy,  Canım bizim, Sonudağı
Dagdanlydyr biliň seniň. Dagdanlıdır2 belin senin.
Ganym görse garşylaşar, Düşman görse karşılar,
Ýomut, gökleň iliň seniň  Yomut, Göklen halkın senin 
(Magtımgulı 1. cilt, 1992: 107) 
Sonudağı, vatandır, mukaddes topraktır. Sonudağı, aziz vatanının sinesidir. So-

nudağı, Mahtumkulu’nun sanat âleminde dağlar dünyasının güzellik kaynağıdır. 
Âlim G. Çarıyew’in ifade ettiği gibi: “Mahtumkulu eserlerinde tabiattaki ve toplum-
daki yüceden yüce içeriğin yansıması olan birçok ışıklı resmin, karakterin suretini 
ustalıkla çizer” (Çarıyew, 1971: 189). Dağ güzelliği canlı güzellik numunesidir. Yaşa-
mın sanatsal tasviridir, suretidir. Şiirde dağın güzelliği, dağın kendine özgü mükem-
melliği, bünyesinde var olan güzellikle sınırlı kalmaz. Dağlarla ilgili hayat felsefeleri 
de kendi güzelliğinde öne sürülür. Temelini toprağa bağlayan, zemini kucaklayan, 
yüce başı gökyüzüne ulaşan yüksek dağlar, iç dünyası ve kudreti ile şiir kahramanını 
kendisine çeker, imrendirir. Çünkü üstünden asırları geçiren, omzundan hengâmeli 
devirleri aşıran bu yüksek dağlara atalarımızın ruhu, sevgisi sinmiştir. Dağlar asil 
mertleri göğsüne alan, asil yiğitleri omzuna kaldıran yükseklik olarak heybetlenir. 
2  Dagdan: Dağda yetişen ve Türkmen Türklerince kutsal sayılan bir ağaç türü.
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Yüceleri kendi koynunda taşıyan yükseklik olarak göz önünde canlanır. Bundan do-
layı da dağlara gidersen, kudret görürsün, asalet görürsün. Mertlerin korkusuzluğu, 
dâhilerin feraseti sinen bu yüce dağlarda insana kuvvet veren asil ruhluluk vardır, 
hayat vardır. Dağları süsleyen canlı güzellik ise dünyaya güzellik katar; dünyanın 
güzellik hazinesinin ağzı açılmış gibidir. Dağlar koynuna sinen binlerce yılın yankısı 
ile nara atar, tarihin basamaklarında kalan millî ruhun yüce heybeti yüzleri yellen-
dirir. Şiirin her satırında dağın güzellik dünyasının yüz türlü yansıması, binlerce 
yılın bin bir tasviri, millî ruhunun güzelliği ile kaynaşmıştır. Sonudağı tıpkı bu tür 
meziyetlerle beslenen dağdır:

Kesgiç-kesgiç baýyr geçer, Adım Adım bayır geçer,
Gyzylbaýyr göwün açar, Kızılbayır gönül açar,
Sowuk çeşme suwuň içer,  Soğuk pınarın suyunu içer,
Şonda dürli malyň seniň  Orada çeşit çeşit malın var senin.

Dürli-dümen otuň biter,  Türlü türlü otun biter,
Her deräň bir ile ýeter,  Her deren bir ile yeter,
Hatarlanşyp kerwen öter, Katar katar kervan geçer,
Naýba naýdyr ýoluň seniň  Sazlıktır yolun senin. 
(Magtımgulı 1. cilt, 1992: 107) 

“Öylük’te yayla kurmak, at koşturup ödül vermek, Temete’de orak vurmak 
arzusu ile, halka sofra açmak hayali ile” Sonudağı dağda yaşamanın güzelliğidir. 
Üstü eğlencelerle dolu; çeşit çeşit hayvanların, meyvelerin bulunduğu; düşmana 
geçit vermez bayırlı, katar katar kervanın geçtiği; hayatın büyük manasına dönü-
şen Sonudağı gönüllerin huzurudur, şairin yürek coşkusudur. Sonudağı’nın bu gü-
zel ve huzurlu, bayındır ve görkemli hayatı devrin arzusudur. Şiir kahramanı güzel 
Sonudağı’nı aynen böyle güzellikle beslemek ister. Sonudağı, güzelliklerle beslenen 
yaşam mekânıdır. Şair bu güzelliğin solmamasını, canlılığının kaybolmamasını is-
ter. Çevreye bitmez tükenmez güzellik, yaşam ruhu saçan ebedî Sonudağı’na yüre-
ğinin sevgisi sinen şair:

Magtymguly dür seçende,  Mahtumkulu inci saçtığında, 
Bu döwran senden geçende,  Bu devran senden geçtiğinde,
Üstüňden iliň göçende,  Üstünden halkın göçtüğünde,
Niçik geçer halyň seniň  Nice olur halin senin 
(Magtımgulı 1. cilt, 1992: 107) 

diyerek, felsefi fikir sisteminde dağı farklı bir bakış açısıyla seyreder. “Üstünden 
halkın göçüp gittiğinde”, düğünü eğlencesi, pazarı tükenmek üzere olan dağın ağır 
durumunu hissetmek şiir kahramanı zor gelir. Sadece fikir dönemeci ile göz önüne 
getirilen bu kaygılı durum, gamlı ruh, ağır hissiyat okuyucuya da tesir eder. Hal-
kın Sonudağı ile kaderi birdir. Sonudağı’nın varlığı toplum iledir, halk iledir. Şa-
irin yüreği de bu varlığı, bu yüceliği görmesi ile bahtiyardır. Bunun için bu şiirde 
Sonudağı halkın eğlenceli hayatının da, hasretli hayatının da alameti olan güzellik 
abidesidir. O, koynunda yer edinen halkın kaygısını, sevincini içine sindirmiş bir 
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güzellik abidesidir. Gamı, kederi, mutluluğu omzunda taşıyıp, sinesine sindirmiş 
olan mertlikte dağa özgü yücelik, insana özgü yücelik vardır. Sonudağı’nın tasviri 
milletin tasviridir. Halkın ikbali, Sonudağı’nın ikbalidir. Şiirde Sonudağı bu şekilde 
halk için, millîlik için yoğrulan güzellikle beslenmiştir. Bu da onun tasvirine canlılık 
verir; canlı güzellik duygusu ile coşan hareketlilik katar.

Cennet mekânımızın hem genç, hem ulu dağlarının kendine özgü yaşayışını, 
manzarasını canlı biçimde tasvir eden, onun kendine özgü karakterini gösteren bu 
şiir Türkmenlerin kalbini, yüreğini, dünya görüşünü açar. Mahtumkulu’nun şair 
ressamlığı ile vasıflandırılan dağların yüceliğinde Vatanımızın yüceliği gözükür. 
Methi ezelden alınan, avazı geleceğe ulaştırılan dağlar hakkındaki bu şiir, kendine 
has ahengi, kendine has sesi ile kalplere hoş bir türkü şeklinde dolar; Vatan hakkın-
daki muhabbet sedası, aşk senası olarak yankılanır. Muhabbetle beslenen, asalet ve 
mucizeler sinen yüksek dağlara giden yollar, patikalar uzaktan çağırır; şiirin tatlı 
dili, hoş içeriği ise yüreklere yol alır.

Dağlar, onun heybeti, yüceden yüce rengârenk tabiatı hakkındaki ruhu okşayan 
sanatsal düşünceler, ferasetli fikirler, muhteşem güzellik dünyasını teşekkül ettirip, 
Mahtumkulu’nun edebî sanatında ince ince dokunur. Dağlar hakkındaki düşünce-
lerin sistemi büklüm büklüm dağ katmanlarına benzer, güzellik dünyasını şekillen-
direrek tarihin, bugünün, geleceğin güzelliğine süs verir. Dağlar şairin şiirlerinde 
yüceliğin, estetiğin abidesidir. Dağların tepesinde serap olarak görünen büyük hey-
bet ise Türkmen ruhunun yüceliğinin, insanoğlunun ruhi güzelliğinin edebî ahva-
lidir. G.Çarıyew’in vurguladığı gibi: “Mahtumkulu’da estetik ile yüceden yüce muh-
teva arasında bağlantı kurulur, onlar birbirinin üstünü doldurur ve zenginleştirir” 
(Çarıyew, 1971: 188).

Sonuç 

Mahtumkulu’nun dağlara, yüksekliklere yol açan bu şiiri, büyülü bir dünyayı be-
timler. Güzel ülkenin güzellik abidesi olan dağlara gezintiye çıkarır. Okuyucu, dağın 
zirvesinde durup, dağlar hakkında yazılan şiirden bu anlamı çıkartmalıdır. Kökünü 
yeraltına uzatıp, Toprağa yaslanan dağlar sanki seni Arşa kaldırmak, yükseğe çıkar-
mak için yaratılmış kutsallık gibidir. Toprağın aşkından türeyen, başını Arşa yük-
selten yüce dağlar gönlü hoş eden, ruhu coşturucu mucizeye sahiptir. İnsanı elinde 
taşıyıp, büyüklüğe, mertliğe, ferasetliliğe ulaştıran ulu basamaktır. Bu ise güzelliğin 
tam zirvesidir, yüceliktir. Mahtumkulu’nun güzellik dünyasının abidesidir.

Kaynakça

Magtımgulı (1992). Şygyrlar, Üç tomluk. Aşgabat, 1 tom. Türkmenistan, 1992.

Bekmıradow, A. (1989). Magtymgulynyň poeziýasynda şahyrana däp we täzeçillik gözlegleri. Aşgabat, 
1989.

Çarıyew, G. (1971). Magtymguly – akyldar, Aşgabat, 1971.

Annamuhammedow, M. (1997). Magtymguly gizlin syryň bar içde. Ikinji kitap, Aşgabat, 1997.



Tarihsel Süreçte Batı Toplumunda Sosyolojik Olgular ve Sanatçı

21
. Y

üz
yı

ld
a 

Eğ
iti

m
 v

e 
To

pl
um

Ci
lt 

1 
 S

ay
ı 3

  K
ış

  2
01

2

31

Tarihsel Süreçte Batı Toplumunda Sosyolojik 
Olgular ve Sanatçı

A Historical Sociology of Western Society
Facts and Artist

Mehmet Yiğit ERSOYDAN*

Özet

Sanat ve sanatsal değeri yaratan birey, kendilerini meydana getiren sosyal ya-
pının birer parçasıdırlar. Sanat, sanatçı ve sosyal yapı arasındaki bu ilişki, sana-
ta toplumsal-tarihsel açıdan da yaklaşılmasını zorunlu kılar. Her dönemin sanat 
anlayışı, kendi dönemine ait toplumsal gelişmelerin etkisi altında oluştuğundan, 
yaşanan bilimsel, felsefi, politik, ekonomik vb. gelişmeler, sanatçıların edimlerine 
yansımıştır. Alımlayıcısı ile ürettiği sanatsal değerler üzerinden iletişim kuran sa-
natçının, güncel değerler ve normlar ile onların yarattığı kavramlar ve olgulardan 
bağımsız düşünmesi beklenemez. Bu çalışmada, sanat sosyolojisi bağlamında içe-
rik analizi yöntemi ile kaynak taraması yapılarak sanat alanlarından örnekler alın-
mış, dönemin bilimsel, felsefi, politik, ekonomik vb. değişimlerine paralel gelişen 
sanatsal süreçler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatçı, Sosyoloji, Bilim, Felsefe, Sanat Tarihi

Abstract

The art and individual performing art are the components of social structu-
re occuring itself. This relationship among art, artist and social structure makes 
it necessary to approach to art also socially and historically. Perception of arts 
in any periods, since it has been occuring under the influence of social develop-
ments belonging to its own period, developments in science, philosophy, politic 
and economy  have passed through to performance of artists. It is not possible that 
artists who communicate over artistic values created with its pursuers speculate 
independently from current values and norms and their conceptions and facts. In 
* Uzman, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Mü-

zik Eğitimi Anabilim Dalı (myersoydan@mehmetakif.edu.tr) 
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this research, samples from art field have been gathered by source scanning with 
the help of content analysis method and artistic processes developing parallel to 
transitions in science, philosophy, politic and economy have been evaluated.

Keywords: Art, Artist, Sociology, Science, Philosophy, History of Art

Giriş (Introductıon)1. 

Varolduğu günden beri sanatsal etkinlikler içinde bulunan insanoğlu, felsefeye, 
ekonomik sistemlere, sosyolojik gelişmelere ve kültürel değerlere göre sanatı farklı 
amaçlar için kullanmış ve bu amaçlar doğrultusunda tanımlamıştır. Antikiteden 
bugüne, yapılan farklı sanat sınıflandırmaları bunun en somut göstergesidir. Her 
dönemin sanat anlayışı, o döneme ait toplumsal pratiklerin etkisi altında geliş-
miştir. Nihayetinde sanatçı, içinde yaşadığı toplumsal bütünün bir parçasıdır, top-
lumda meydana gelen siyasi, ekonomik, bilimsel ve sanatsal olgulardan bağımsız 
değildir. Bu bağlamda, sanatçının ortaya koyduğu edimler bu gerçeklikten ayrı 
düşünülemez. Örneğin eskitaş çağlarında kayaların üzerlerine çizilen çeşitli figür-
lerle başlayan “Primitif Sanat” uygulamaları, içinde yaşanılan dönemin -sanatçı-
nın gözüyle-gerçeklerinden izler taşır. Bu konuda Barnett (1979), Stael’in edebiyat 
alanından verdiği örneğe atıfla şöyle söylemektedir;

Madame de Stael, siyasi kurumla edebiyat ilişkisini inceler ve o toplumun ede-
biyatının, o an hüküm süren politik inançlarla uyum içinde olduğunu ileri sürer. 
Örneğin Fransız politikasında yükselen Cumhuriyet Ruhu, edebiyatta, köylü ve 
şehirli figürlerin komediden çok trajedilerde işlenmesi şeklinde yansıdığına işa-
ret eder. O’nun görüşüne göre edebiyat, sosyal-siyasal düzendeki değişikliklerin 
portresini çıkaracaktır; özellikle edebiyat, hürriyet ve adalet sağlama çabasındaki 
eylemlerin yansımasıdır (1979: 176).

Barnet’in edebiyat alanından örnekle aktardığı bu görüş sanatın, siyaset de dahil 
olmak üzere toplumsal yaşamın tüm sosyolojik olguları ile etkileşim içinde olduğu-
nu göstermektedir.1 Ortaçağ sanatının yapıtlarında, skolastik felsefe’nin etkisi görü-
lür. Bu felsefe aklı ve bilimi birleştiremez görünmektedir. Capra’ ya göre bu durum 
iki temel otoriteye bağlıdır; Aristotales ve Kilise (2009: 61). Hıristiyan teolojisi ve 
ahlakıyla birleşen bu görüş, bütün ortaçağ boyunca sorgulanmadan devam etmiş ve 
dönemin kavramsal çatısını oluşturmuştur. Ortaçağ’da insanlar, Tanrı’nın Dünya’yı 
sayı (numerus), ağırlık (pondus) ve ölçü (mensura) olarak yaratmış olduğuna inanı-
yorlar, aynı zamanda bu kategorileri “estetik ve metafizik iyi”nin yansımaları olarak 
düşünüyorlardı. Aşkın’lar, kaynağını Süleyman’ın Kitabı’ndan alan bu görüşleri, sayı, 
ağırlık ve ölçü kavramlarını daha da geliştirerek, boyut, biçim, düzen, töz, cins, güç, 
vb. sayısız alt kategorilere ayırmışlarıdır. Ortaçağ’da sanatçıların, teolojiden ya da 
teolojik olgudan tamamen ayrılmış bir güzellik ve anlam anlayışları yoktur. Onlar 
1  Özellikle sanat-siyaset-toplum ilişkisi bağlamında bkz: And, M., Turkish Miniture Painting 

(1978); Barnet,H.J., The Sociology of Art (1979); Turani, A., Dünya Sanat Tarihi (1983); Ulusoy, 
D., Sanatın Sosyal Sınırları (2005).
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için sanatsallık “tanrının evini güzelleştirmek” ten ibarettir (Eco 1999). Dönemin sa-
natçılarını etkisi altına alan felsefi görüş, Platon’la başlayan ve Aristotales’le devam 
eden taklit (mimesis) kavramında kendini gösterir. Özellikle Aristo, “sanatçıyı zo-
runlu bir biçimde doğayı taklit etmeye iten kesin bir doktrin ortaya koyar” (Farago 
2006: 49). Toplumu ve toplumun bir parçası olan sanatçıyı yüzyıllar boyu etkisi altı-
na alan bu görüş, ortaya konulmaya başlanan yeni bilimsel değerler dizgesi ile yavaş 
yavaş etkisini kaybetmeye başlamıştır. Toplum hayatını etkileyen özgür düşünce ve 
araştırma anlayışı, bilim ve sanatın tüm alanlarında kendini gösterir ve dine bağlı 
doğmalarla kilisenin öğretilerini birer birer yıkmaya niyetlidir. Copernicus, Bruno, 
Kepler, Da vinci, Galilei, Bacon gibi bilim insanları birçok buluş gerçekleştirmiştir. 
XIII. Yüzyılda, “Thomas Aquinas’ın katkılarıyla Ortaçağ boyunca sorgulanmadan 
hâkimiyetini sürdüren, Aristotales ve Kilise’nin kurduğu kapalı evren görüşüne da-
yalı “kavramsal çatı”, artık köklü bir değişime uğramıştır” (Capra 2006: 62). 1000 
yıldan fazla bir süredir kabul gören Batlamyus’un ve Kitab-ı Mukaddes’in ortaya 
koyduğu, Dünya’nın Evren’in merkezi olduğu görüşü, Copernicus ile birlikte değiş-
miştir. Artık dünya, evrenin merkezi değil galaksinin kıyısındaki bir yıldızın çevre-
sinde dönen önemsiz 3-5 gezegenden birisidir. Copernicus’un ardından J.Kepler’in 
astronomi araştırmaları, G.Galilei’nin teleskopla yaptığı gözlemlerden elde ettiği 
veriler, o güne kadar inanılan kozmolojiyi herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak 
şekilde gözden düşürmüş ve Copernicus’un ortaya koyduğu yeni kozmolojik hipo-
tezi kabul ettirmeye yetmiştir. XV ve XVI. Yüzyıllar’da yaşanan bilimsel gelişmeler, 
Descartes’ın (kartezyen) felsefe alanında açtığı yoldan ilerlenerek tanrı, doğa ve insan 
arasındaki bağın insan lehine evirilmeye başlamasına neden olmuştur. Descartes’ın 
ortaya koyduğu “cogito ergo sum”, bugünkü modern kültürün temellerini oluşturan 
ve 1500-1700 yılları arasında, insanlığın dünyayı anlama biçimlerinde ve toplumsal 
yaşamın tüm alanlarında düşünce yapılarını değiştiren felsefi bir devrim yaratmış-
tır. Buna göre artık, birey olma bilinci gelişmiş ve insan kendisini yeryüzünün tan-
rısı olarak konumlamaya başlamıştır. Teolojinin etki alanından sıyrılan birey, bilim 
ve felsefe alanındaki gelişmelerin etkisiyle, doğayla olan uyumundan uzaklaşmış 
ve insan-doğa ilişkisini mücadele-hâkimiyet eksenine taşımaya başlamıştır. Yaşa-
nan bu köklü değişimler, sanatı ve toplumun aydın-entelektüel unsurlarından biri 
olan sanatçıyı da kaçınılmaz bir biçimde etkilemiştir. Rönesans’la birlikte insanoğlu 
kendini güçlü hissederken, tüm pencerelerini açarak dünyayı seyreder hale gelmiş-
tir. Böylece, insanı odak noktasına alan hümanizm akımı doğmuş ve hızla yayıla-
rak yüzyılları etkisi altına alacak olan “skolâstiğin eleştirisi, feodal dinsel ideolojiye 
karşı mücadele; evrenin merkezi olarak insanın Tanrı’nın yerini alışı” görüşlerinin 
karşılığı haline gelmiştir (Tanilli 2004). 

Çalışmanın Önemi (Research Sıgnıfıcance)2. 

Sanat toplumsal bir kavramdır. Yüzyıllardır tartışılıyor olmasına rağmen tanımı 
üzerinde halen fikir birliğine varılamamıştır (Coşar 2009). Anlamı ve işlevleri ba-
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kımından görece değerler taşıması, sanatı yaratan ve yorumlayan bireylerin bakış 
açıları ile birikimlerinin özdeş olmaması, toplumsal değer yargıları, eğitim, sosyal 
sınıf ve ekonomik farklılıklar, bu sonucun değişkenlerinden bazılarıdır. İşlevleri 
bakımından ele alındığında; “Bireysel, toplumsal, kültürel, eğitimsel, ekonomik” 
(Uçan 1996), işlevleri bulunan sanatın, anlam bakımından belirli bir tanım ve ka-
lıp içene yerleştirilmesi kolay değildir. Üretildiği toplumda yaşanan bilimsel, fel-
sefi, politik, ekonomik vb. gelişmeleri etkiler ve onlardan etkilenir. Sanat, sanatçı 
ve sosyolojik yapı arasındaki bu bağ, sanatı, sanatçıyı ve sanat eserini incelerken 
ardsüremsel bir yaklaşım içerisinde tarihsel süreçleri de göz önüne almayı gerek-
tirmektedir. Danto (1997), bu konudaki görüşlerini Gombrich’e atfen “algının bir 
tarihi vardır” sözleri ile ifade etmektedir. Burada sözü edilen algı, sanatçının edim-
sel süreçte ilk hareketi başlatmasına olanak sağlayan “kavram veya düşünce” dir 
(Danto 1997: 75). Bu bağlamda, sanatçının algısının, içinde bulunduğu sosyal ya-
pıdan tümüyle bağımsız geliştiğini düşünmek olası değildir. Bu çalışma, batı top-
lumunda meydana gelen sosyolojik değişim ve dönüşümlerin sanatı ve sanatçıyı 
nasıl etkilediğinin ardsüremsel bir yaklaşım içerisinde örneklerle ortaya konula-
bilmesi bakımından önemlidir.

3. Bulgular Ve Tartışmalar (Fındıngs And Dıscussıons)

Tarihsel süreçte yaşanan düşünsel ve imgesel değişimler, sanatçıları ve onların 
sanatsal edimlerini etkilemiştir. Sanat tarihinden verilebilecek birçok örnek bu-
lunmakla birlikte, resim alanından Leonardo ve Michelangelo dikkate değer iki ör-
nek olarak sayılabilir. Leonardo da Vinci yazılarında, “insan dünyanın modelidir” 
ifadesini kullanır. Bu düşüncesini sembolik bir biçimde ifade eden imge; vitrivius 
adamı (Vitrivius Man) çalışmasında karşımıza çıkar. Burada İnsan ve Tanrı ikili 
bir konuma sahiptir. Birincide; kendine ayrılan alanı (kozmos çemberi) maksi-
mum oranda kaplayan kolların ve bacakların konumuyla, ikincide ise; çarmıha 
gerilen insanı anımsatan bir pozisyon ile kurgulanmıştır (Farago 2006: 75). Da 
Vinci’nin bu eserinde insanı, dünyasal sınırlarını en uç noktasına kadar kullanan, 
hakim bir pozisyonda tasvir ettiği görülmektedir. 

 Resim1:Vitrivius Adamı  Resim2:Adem’in Yaratılışı
 (Picture1:Vitrivius Man) (Picture2:Creation of Adam)
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 Michelangelo’da ise biraz daha farklı bir tutum görürüz. O’na göre; “sanat 
her şeyden önce bir yaratımdır; bireysel esine bağlıdır; ilham işidir ve kopyalama 
değildir.” (Farago 2006: 92). Bu görüş, Aristocu mimetik yaklaşıma taban tabana 
zıttır. Sanatçının, Vatikan’da bulunan Sistina Şapeli’nin tavanına 1508’de yaptığı 
Adem’in Yaratılışı (Creation of Adam) adlı çalışması, bu görüşünü destekler. Bu-
rada Adem, “ilk erkeğe yaraşır bir güç ve güzellik içinde yere uzanmıştır. Melek-
lerin taşıdığı baba tanrı, diğer taraftan ona doğru yaklaşmaktadır. Görkemli ve 
geniş bir pelerine bürünmüş Tanrı, elini uzatmıştır ama daha Adem’in parmağı-
na bile değmeden, işte ilk insan derin bir uykudan kalkarcasına uyanmaktadır” 
(Gombrich 2007: 312). Burada insan ile Tanrı arasındaki sarsılmaz bağın artık 
kopma eğilimi içinde olduğunu söylemek mümkündür. Adem ile Tanrı’nın elle-
rinin birbirlerine dokunamamış olması, sanat üzerindeki kilise baskının ortadan 
kalkmaya başlamasına, toplumsal yaşamdaki dini etkinin giderek zayıflamasına 
bir işaret gibi düşünülmektedir. Yaşanan gelişmeler, süreç içerisinde bir takım yer 
değişikliklerine de neden olmuştur. Artık toplumda, kilise ve papazlara ait olan 
protokol, yer değiştirerek yavaş yavaş aristokratlara ve burjuvaziye geçmeye baş-
lamıştır. Geçmişte kilisenin himayesinde yer alan sanatçılar, bu kez soylu ailelerin 
yanlarında yer almaya başlamışlardır. Toplumda yayılan, bireye saygı ve demokra-
si anlayışı, Avrupa uluslarını uyandırmıştır. 1789 Fransız İhtilali’nin yarattığı algı 
farklılığı Avrupa’daki yönetim biçimlerinde de köklü değişikliklere neden olmuş-
tur. Machiavelli’nin miras bıraktığı; “devlete insanlar olarak bakan ve devletle ilgili 
doğal kanunları, ilahiyattan değil, akıldan alan düşünce” öne çıkmaya başlamış, 
yönetimin halkın oylarıyla belirlendiği parlamenter sisteme geçiş burjuva sınıfını 
güçlü kılmıştır.  Aydın dünyanın insanları artık, “tanrıyı, evreni yaratan olarak 
kabul ediyor, fakat insan hayatının hâkimi” olarak görmekten vazgeçiyordu (Tu-
rani 2010: 498). Toplumun ve onu oluşturan bireylerin aidiyet duygularındaki bu 
değişim, bireyin doğasını ve özünü yeniden belirlemeye başlamıştır. Bir anlamda 
felsefi olarak, makrokozmosda var olan uyum, mikrokozmos da kendini gerçekleş-
tirmeye yönelmiştir. Tanrıya karşı sorumluluğunu beklemeye alan birey, dünya 
nimetlerini, zevk ve haz duygularını deneyimlemeyi seçmiştir. Öne çıkan bireycilik 
kavramı artık belirginleşmiştir. David Hume’un “zevk standardı üzerine” (1745) 
adlı eserinde geçen, “Güzellik şeylerin içkin özelliği değildir, sadece onun üzerine 
kafa yoran zihinde vardır ve her zihin güzelliği farklı biçimde algılar. Birinin çirkin-
lik olarak algıladığı bir şeyde, bir başkası farklı bir güzellik bulabilir. Ve her birey, 
diğerlerininkini düzene sokmaya yeltenmeden, duygularla uyum içinde olmalıdır.” 
cümleleri bireycilik fikrinin geldiği noktayı gözler önüne sermektedir (Eco 2006: 
247). Bu düşüncenin yayılmasında sanatçının da önemli katkıları vardır. Değişen 
bu toplumsal dinamikler, kendisini sanata dayatmaya başlamış ve artık sanatın-
sanatçının kendine konu edindiği alanlar dini olmaktan tamamen uzaklaşarak 
dindışı’na yönelmeye başlamıştır. Erkeksi kahramanlıkların ve kadınsı şehvetin 
konu alındığı eserleri her alanda görmek mümkündür. Sosyal hayatta kendini 
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göstermeye başlayan simetri, denge ve uyum sanat eserlerinde de işlenmeye başla-
mıştır. XVII. ve XVIII. yy sanatında,  barok dönemden kalma sükûnete bir karşıtlık 
söz konusudur. Abartı ve aşırılık adeta bir kafa karışıklığının göstergesidir. Fransa 
ve Almanya’da ortaya çıkan çeşitli akımların2 etkileri de hissedilmektedir. Bilim-
sel ve düşünsel alanda yaşanan yenilikler artarak devam etmektedir. Gökyüzü ile 
ilgili bilgilerin artması, yeni keşfedilen gezegenler, pusulanın ve matbaanın icadı, 
küçük tarımsal üretimden imalathane sistemine geçiş, haritacılığın gelişmesi ile 
deniz aşırı seyahatlere çıkılması bunlardan bazılarıdır. Bu gelişmeler yaklaşmakta 
olan kapitalist sistemin de habercisi gibidir. Yaşanan değişimlere toplumun bü-
tün kesimleri aynı biçimde uyum sağlayamamıştır. Yavaş yavaş oluşan ve güçlenen 
orta sınıf kavramı gelişmektedir.  Özellikle tiyatro sanatçıları, sarayın ve kentin en 
büyük coşkusudur. Sarhoş bağırtıları, kesilen kafalar, şehvetten gözü dönmüşle-
rin tecavüz sahneleri, büyücülük, palavracılık ve daha birçok temanın abartılı bir 
biçimde anlatılması istenir (Tanilli 2010: 288). Müzikte ise, XVII. yy İspanyasın-
da geçen, bir zamparanın başına gelenlerin ve hazin sonunun işlendiği Mozart’ın 
2 perdelik ünlü Don Giovanni operası, bu dönemi iyi yansıtan örneklerdendir. 
Mozart’ın 2 perdelik komik-opera (opera buffa) olarak bestelediği “Don Giovan-
ni” operasının ilk oyunu 1787’de Prag’da gösterilmiştir. Librettosu Lorenzo da Pon-
te tarafından yazılan bu eseri, ünlü Fransız yazar Moliere’de piyes olarak işlemiştir 
(Altar 2000: 120). 

Resim3: Don Jovanni
(Picture4: Don Giovanni)

Sanatçılar, farklı sanat alanlarında benzer konular işlemeye başlamıştır. Bu dö-
nemde, felsefe alanında Descartes’ın bıraktığı yerden bayrağı devralan düşünürler, 
düşünceleriyle toplumu etkilemeye devam etmişlerdir. Gelişen teknoloji sayesin-
de çoğaltılan yayınlar, düşüncelerin eskisinden daha hızlı yayılmasını sağlamış-
tır. Böylelikle etkileşim artmış ilerleme katlanarak tüm Avrupa’ya yayılmıştır. La 
Fontaine, Montaigne ve Locke gibi dönemin önde gelen fikir adamlarının eserleri 
farklı dillere çevrilerek çoğaltılmıştır. Gelişmekte olan bilim ve değişen toplumsal 
yaşam, bir takım uyum problemlerini beraberinde getirmiştir. Yaşanan bu karma-
2  Fırtına - Gerilim ve Rokoko gibi sanat akımları dönemi etkileyen akımlardır. Ayrıntı için  

bkz: Conti, F., Rokoko Sanatını Tanıyalım (1985); Hausler, A., Sanatın Toplumsal Tarihi (2006).
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şa ve bunalım, XVII. yy’ın sonlarına doğru, gelişen devletçilik anlayışı ile topar-
lanma sürecine girmiştir. Devlet ve politika alanlarında geliştirilen kurallar zinciri 
yönetimler tarafından sanatçılara da uygulanmak istenmiş ve bu anlayışla devlet 
eliyle okullar, akademiler kurulmaya başlanmıştır. Bu amaçla Richelieu, dilin iyi 
kullanılması için “Fransız Akademisi”ni örgütlemiş; Mazarin bunu örnek alıp, 
“Resim ve Heykel Akademisi”ni, “Müzik Akademisi”ni, “Yazıtlar Akademisi”ni ve 
çalışmalarında İtalya’ya giderek ilerlemek isteyen sanatçılar için Roma’da “Fran-
sız Akademisi”ni kurmuştur (Tanilli 2010: 290).  Avrupa’da XVI ve XVII yy’lara 
damgasını vuran iki kavram Hümanizm ve Rönesans’dan sonra bu kez yeni bir 
kavram olarak klasisizm gündeme gelmiştir. Sanatta klasisizm ve siyasi anlamda 
kapitalizm, yeni dönemin kavramsal temellerini oluşturmaya başlamıştır. Marx ve 
Engels’in ortaya attıkları fikirler üzerine, makinalaşma, emek ve üretim kavramları 
XVIII ve XIX. yy’ları etkisi altına almaya hazırlanmaktadır. Buhar makinelerinin 
kullanılmaya başlanması, elektriğin icadı ve tıptaki gelişmeler alanlarında dev-
rim yaratmıştır. İnsanlar artık manevi değerlerini kaybetmeye başlamış, zengin-
lik ve menfaat yükselen değerler halini almıştır. Buna karşılık sanatçılar, kurulan 
akademilerin etkisiyle sağlam bir form anlayışına giderek, rokoko akımının ge-
tirdiği ahlaki gevşemeyi değiştirme yolunu tercih etmişlerdir. Eserlerinde antik 
dönemin klasik değerlerini ön plana çıkartmaya başlamışlardır. Doğa hayranlığı 
da artmaktadır. Sanatçılar yalnızlığı ve romantizmi yansıtan manzara resimleri 
yapmaya yönelmişlerdir. Eserlerini, herkesten ve her şeyden bağımsız olarak or-
taya koymaya başlamışlardır. Öyleki; Alman romantik ressam Friedrich; “gözünü 
kapa, önce manevi gözünle kendi resmini gör” demektedir. Avrupa’da sanatçılar 
yaşanan toplumsal gelişmelerin etkisiyle belirli yönlere eğilmekte ve doygunlu-
ğa ulaştıkça yön değiştirmektedirler. J.J. Rousseau ve Voltaire’in fikirleri dönemi 
etkilemektedir. Felsefi anlamda tam bir fikir zenginliği yaşanmaktadır. Goethe, 
Hegel, Nietzsche güzeli, estetiği, varlığı sorgulamakta, bu fikirlerin etkisi altında 
kalan sanatçılarda toplumu etkilemektedirler. Bu atmosferde gelişen felsefe, bilim 
ve teknoloji çok geçmeden modernitenin ayak seslerinin duyulmasını sağlamıştır. 
Seri üretim bantlarının devreye girmesi ile fabrikalaşan sermaye sanatı da alınıp 
satılan bir meta olma noktasına getirmiştir. Yanı sıra ulus devletlerin doğması, 
bankacılık sistemlerinin kurulması, kapitalist pazarın ortaya çıkması ve burjuva-
zinin sermayeleşmesi bu görüşü destekleyen diğer gelişmelerdir (Yamaner 2007). 
Klasisizmin gelenekçi anlayışına, kuralcı kalıplarına bağlı kalan, geçmişe-tarihe 
sadık anlayışın getirdiği sıkıcılığa ve sınırlayıcılığa isyan eden modern sanatçılar, 
bu ahlaki ve yararlılık odaklı normalleştiren anlayışa tepki olarak, kendi modern 
dünyalarını yarattılar. Böylelikle “geçmişten ve onun sembollerinden bağımsız bir 
süreç”  başlatma projesi hayata geçmiş oldu (Portoghesi 1990). Bu modern anlayış 
sanatta, gelenek ve şimdi arasında bir karşıtlık kurmuş, çağdaş sanatçılar geleneğe 
sırt çevirmiştir. Çünkü modern sanatçılara göre gelenek gericiliktir. Modernizm 
ise, sanatçı için tek başına devrimci ve gelişmecidir. Modern sanatçılar yeniyi ya-
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ratarak geçmişle olan tarihsel bağlarını koparmak amacı gütmüşlerdir. Birbirine 
alternatif gibi görünen bir takım kavramlar, esasen modern sanatın doğasını oluş-
turmaktadır. Bu dönemde Eski-yeni, Akıl-Duygu, Nesnel-Öznel, Tanrı/Deha-Din/
Sanat, Gerici-İlerici, Figüratif-Soyut vb. gibi birbirine zıt kavramlar, akımlar ve 
ekoller halinde değişik dönemlerde geliştirilerek yaratıcılığın sınırları zorlanmak-
tadır. Bu birbirine zıt yaklaşımlar felsefe dünyasında da kendisini göstermektedir. 
Örneğin Nietzsche başlangıçta sanatçı olunmasını tavsiye ederek, “Sanat bize şeyle-
rin üzerinde bir özgürlük, kendimizi gerçeklikten kurtarma, gerçekliği kendi estetik 
kahkaha ve oyunlarımızla bağlantısız bir şey olarak görme yeteneği verir” derken, 
bir süre sonra bu görüşünü terk edip sanatçıları birer “entellektüel hafifsiklet” ola-
rak tanımlayabilmektedir. Kant sanatçıyı deha, Nietzsche ise, entellektüel hafifsiklet 
olarak görmektedir (Yılmaz 2006). Daha çağdaş düşünürlere göre durum biraz 
daha vahimdir. Günümüzün sanatı anlamı ve imge’yi yitirmiş görünmektedir. 
Baudrillard’a göre; “imgenin başına da, gösterge ve metaforun başına gelenler gel-
miş, illüzyon gerçeğin yerini almıştır.” (2005: 90). Çağdaş sanat, modern dünyanın 
tüm değer yargıları gibi satın alınabilen, değeri para ile ölçülebilen bir ticari mal 
konumundadır. Popüler kültürün yarattığı anlam boşluğu, sanatı da meta haline 
getirmiştir. Peki bu dönemde sanatçının yapıtlarını nasıl yorumlamak gerekir. Bu 
sorunsalın cevabını “burjuvazi-kapitalizm” ilişkisi içinde değerlendirmek yerinde 
olabilir. Sanat yapıtları, dönemin egemen ideolojisi olarak nitelenebilecek üretim 
ideolojisinin ortaya koyduğu kavram ve ürünlerin malzemesi olarak yorumlana-
bilir. Mimaride eski evlerin yerini alan modern evler, müzikte eski müzik yerine 
dinlenen modern müzik ve modern mobilyalar, modern sanat uygulamaları. Artık 
modern sanatçının eserlerini anlayabilmek için, bakışlarımızı yalnız o sanatçının 
eserlerine çevirmek yetmemektedir. Çağdaş sanatçılar “bu belirsizliği yani; belli 
bir düşünceye dayanan estetik değerlendirme yapma olanaksızlığını kendi çıkar-
larına kullanmakta ve ortada anlaşılması gereken bir şey olmadığını anlayama-
yanların suçluluk duygularıyla oynamaktadırlar” (Baudrillard 1996). Bu bağlamda 
günümüz sanatında dikkat çekme ve sıradanlık yeterli gibi görünmektedir. Andy 
Warhol gibi sanatçıların yaptıkları bugün için iyi birer örnektir. XX. yy sanatının 
geldiği noktada Warhol kendini tam da bugünün dünyasına uygun bir dille tanım-
lamaktadır. Warhol; “ister sanat, ister ticaret, ister reklam düzeyinde olsun, her 
alanda işe yarayan bir makineyim... ben makinenin ta kendisiyim” demektedir. 
Böylelikle Warhol hiçbir toplumsal değeri ciddiye almayan tümüyle agnostik (bili-
nemez) bir yerde duruyor görünmektedir (Gaillard 1990).

Sonuç (Conclusıon)3. 

 Sanat en öz ifadesi ile, insanın kendisini ifade etmesine yarayan bir dildir. Bu 
süreçte ses, söz, renk gibi kendine has araçlar kullanır. Estetik değer taşıyan sanat-
sal ifade biçiminin sahibi olan sanatçı, sosyal yaşamın da bir parçasıdır. Buraya 
kadar yapılan açıklamalara dayanılarak, yaşanan tarihsel, ekonomik, politik, fel-
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sefi, bilimsel vb. gelişmelerin toplumları ve toplumun bir parçası olan sanatçıları 
etkilediğini söylemek mümkündür. Tarihsel süreçte yaşanan bu değişim ve dö-
nüşümler sanatın, “evrensel geçerliği olan biricik ve tek” bir tanımını yapmayı da 
olanaksız hale getirmiştir (Ulusoy 2005). Alımlayıcısı ile ürettiği sanatsal değerlere 
yaslanarak iletişim kuran sanatçı, edimleri üzerinde her zaman ciddi yöntemlerle 
çalışmış, doğrudan veya dolaylı olarak belirlediği hedefler doğrultusunda kitlele-
rin taşıyıcısı olma konumunu hep korumuştur. Yaşanılan sosyolojik değişim ve 
dönüşümler farklı sanat akımlarının oluşmasına da olanak sağlamıştır. XX. yy’ da 
ise modernizmle birlikte, geçmişte tanımlanan (klasik olan) birçok kavram bağ-
lamını yitirerek değişmiş ya da yok olmuştur. Postmodernizmin başta felsefe ve 
sanat alanları olmak üzere, doğum sancılarının yaşandığı günümüzde, sanatçının 
kim olduğu ve yerinin neresi olduğu da ontolojik açıdan sorgulanmalıdır.
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2 Haydar Baba’ya Selam Şiirindeki Bazı 

Sözcüklerin Standart Türkiye Türkçesi’ne Göre 
Uğramış Oldukları Fonetik Ayrılıklar ve Bu 

Ayrılıkların Dil Bilimsel Nedenleri
Phonetic Differences of Some Words in Haydar Baba’ya  

Selam Poem, According to Standard Turkish Language, and  
Lınguıstıc Causes of These Dıfferences 

Malik BANKIR*

Özet: Bu çalışmamızda Azeri edebiyatının önde gelen şairlerinden M. Hüseyin 
ŞEHRİYAR’ın Haydar Baba’ya Selam adlı şiirinde geçen bazı kelimelerin Standart 
Türkiye Türkçesine göre uğramış oldukları fonetik ayrılıkları inceledik. Bu fonetik 
ayrılıkları ortaya koyarken bunların nedenlerini dil bilimsel olarak açıklamaya ça-
lıştık. Şiir oldukça uzun olduğu için bütün kelimeleri değil de belli başlı kelimeleri 
tercih ettik ve şiire genel dil bilimsel gözle bir bütün olarak bakmayı yeğ eyledik.

Anahtar Kelimeler: Dilbilim, Standart Türkiye Türkçesi, Haydar Baba’ya Se-
lam, Şehriyar 

Abstract: In this study we researched phonetic differences of some words, ac-
cording to Standard Turkish Languge, in Haydar Baba’ya Selam poem of M. Hü-
seyin ŞEHRİYAR, who is one of the prominent poet of Azeri Literature. We tried 
to explain causes of these linguistically while we were presenting these phonetic 
differences. Since the poem is too long, we chose principal words not all words and 
we preferred to analyze the poem generally and linguistically.  

Key Words: Linguistic, Standard Turkish Language, Haydar Baba’ya Selam, 
Şehriyar 
* Yard. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi
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Giriş 

Dil, temeli kesin bilinmeyen bir zamanda atılmış ve o zamandan beri insanı 
üzerinde düşünmeye sevk eden en önemli toplumsal ve düşünsel meselelerden 
biri olmuştur.

İnsanoğlunun dil ya da dillerle ilgili bilgisi günümüz imkânlarına rağmen ol-
dukça sınırlıdır. Çünkü insan beyni hakkındaki bilgilerimiz de dil hakkındaki sı-
nırlı bilgilerimizle paralellik arz etmektedir.

Dil, çok değişik görünümler sunan ve bu görünümler arasında evrensel ve 
özgül nitelikler bulunan bir bütündür. Dilin, kendi doğasından ve dile yaklaşım 
biçimlerindeki ayrımlardan kaynaklanan karmaşık niteliği, onu bir noktada so-
runsal durumuna getirmektedir. Ancak, dil olgusunu dilbilimsel anlamıyla algı-
layarak onun belli başlı görünümlerini soyutlama ile ayırmak ve bu görünümler 
arasındaki ilişkileri gözden geçirmek gerekir. (Vardar 1982: 9)

Dilin alt kümesini oluşturan konuşma ise apayrı bir konuyu oluşturur. Dil ne 
kadar insana özgü bir nitelik ise konuşma da insana özgü bir niteliktir ve imsanı 
öteki canlılardan farklı kılan en önemli vasıflardan biridir. Mustafa özkan; İnsan, 
İletişim ve Dil adlı eserinde konuşmanın özelliğini ‘’konuşma yeteneği, dolayı-
sıyla dil, insanın duygularını, düşüncelerini, isteklerini bütün incelikleriyle açığa 
vurmasına, hayatını sürdürmesine imkân sağlar.’’  (Özkan 2010:14) şeklinde sıra-
lamaktadır.     

Farklı yapısal özelliklere sahip, farklı coğrafyalarda konuşulan yani aralarında 
yapısal ve genetik bağ bulunmayan diller arasında da kimi zaman binlerce ortak 
sözcük ya da onlarca benzer sözcüğün bulunduğunu görmek mümkündür.  (Eker 
2009: 14)

Bir dilin farklı görünümlerinden birini örneğin ağızları ya da bu ağızlara iliş-
kin bir ögeyi kullanmak yanlış değil, yalnızca ölçünlü dilden farklı olmak anla-
mındadır. Konuşur sayısı kadar dil türü vardır demek, doğru bir saptamadır. (Eker 
2009: 30) Bu durum da bireyin anatomik, genetik, fizyolojik, kültürel, sosyolojik, 
psikolojik ve kimyasal (psikoşimik) farklılığından kaynaklanmaktadır.

Dil bilimciler, diller arasındaki ilişkilerde yüzeysel benzerlikleri dikkate almaz. 
Dillerin köken birliği, birbirine benzeyen ögelerden çok, kimi zaman birbirine 
hiç benzemeyen sözcüklerle, bu sözcükler arasındaki karşılaştırmalı çalışmalara 
dayalı ses denklikleri yoluyla ortaya konulabilir. (Eker 2009: 31)  Aksi takdirde 
lehçeler arasındaki incelemeler de bilimsel bir nitelik kazanmaz.

Lehçe bilgisi, dilin, yazı dili dışındaki dallanmalarının; ses, şekil, söz vb. değiş-
melerinin ve coğrafi dağılımlarının ele alındığı dil bilgisi dalıdır.

Toplumlar üretim yöntemlerinden, koşullarından ve yaşadıkları coğrafyadan 
ayrı düşünülmez. (Durmuş (Editör), 2009: 30) Bunun içindir ki bir dilin farklı-
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laşmasında mekân farklılığı diyebileceğimiz coğrafya ve iklimin büyük bir etkisi 
vardır. 

Türk Dilleri çok eskilere dayanan ve geniş bir coğrafyada konuşma imkânı bu-
lan ve birbirlerinden çok farklı lehçelere ayrılmış bir vaziyet arz ederler. Fakat za-
manda ve mekândaki bu dağınıklığa ve hatta bu derece lehçe farklılığına rağmen, 
bunlar, birlikte katıldıkları, büyük bir seçiklikle, kendilerine has lengüistik bir sis-
temle tayin edilebilme imkânı veren bir yapı ana hatları bütünlüğünü müştereken 
ortaya koymaktan geri kalmamışlardır. (Akalın 1988: 15)

Türk lehçeleri içerisinde Türkiye Türkçesine fonetik, morfolojik ve sentaks ba-
kımlarından en yakını Azeri Türkçesidir. Bundan dolayıdırki, bir Azeri ile birbiri-
mizi dillerimizdeki bazı ses olaylarını bildikten sonra kolaylıkla anlayabiliriz. Biz, 
bu yazımızda S.T.T.’yi temel alarak Azeri Türkçesinin bir edebiyat ürünü olan M. 
Hüseyin ŞEHRİYAR’ın “Haydar Baba’ya Selam” adlı şiirinin bazı kelimeleri üzerinde 
durarak bu kelimelerin fonetik ve morfolojik özelliklerini incelemeye çalışacağız.

Türkiye Türkçesinde sert konsonantlarla beraber kalın vokaller kullanılır. Aze-
ri Türkçesinde ise Rus hançeresinin ve coğrafik koşulların etkisiyle Azeriler çene 
açılarını dar tutarlar. Haydar/Heyder,…kalp/ kalb   aşk/eşk  gibi. Bu durum, Arap-
ça ve Farsça sözcüklerin hemen hemen hepsinde görülebilen bir özelliktir. Aslında 
bu sözcükler, Arap ve Fars imasıyla harekelendiklerinde “üstün” olarak harekele-
nirler. Üstün harekesi de sözcüğün harfini “a,e” olarak okutur. Azeri Türkçesi bu 
sözcüklerde yani yabancı asıllı sözcüklerde daha çok “e” temayülündedir.

Dünya dillerinin bir kısmı, “y” sesini ünsüz, bir kısmı da ünlü olarak kabul 
etmektedir. Bu özelliği taşıyan iki ses daha (h, w) vardır. Bu sesler, sözcük başların-
da, ortalarında veya sonlarında düşebilir. Türkçe yükselen heceyi seven bir dildir. 
Dilimiz, yükselen heceyi sevdiğinden “ıldırım” sözcüğünün bir ünsüz harfle baş-
laması daha uygundur. Durum böyle olunca, Türkçe sözcüklerin başında zamanla 
sızıcılaşarak düşen bir ünsüzle sözcüğün başlaması dilin bu doğasına uygunluk 
gösterir. Nitekim Azeri Türkçesi, “ıldırım” sözcüğünün başındaki “y” ünsüzünü 
düşürerek sözcük içinde olabilecek aşınma sınırına gelip aşınmayı durdurmuştur. 
Türkiye Türkçesi ise, dilin doğal yapısına uyarak sözcüğü “yıldırım” şeklinde ko-
ruyabilmiştir.

Uzak anlamındaki “ırak” sözcüğü “yırak” şeklindedir. Sözcük, Nehcü’ 
I-Feradis’te de “yırak” biçiminde geçmektedir.  (Eckman tarihsiz: 17)

/+AndA/ zarf-fiil eki gibi başka bazı eklerin de birleşip yeni bir ek oluşturma-
ları Türkiye Türkçesinde de sıkça görülen bir durumdur. Bu ek de geniş zaman 
sıfat-fiil eki 

/-GAn/ (daha sonraki dönemlerde ek başındaki g- sesi düşecek ve ek –An şek-
linde kalacaktır.)  ile hal eklerinden birisi olan bulunma hali ekinin birleşmesi 
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sonucu oluşmuş ve bir zarf-fiil eki olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye Türk-
çesinde bazı ağızlar hariç, bu ekin yerine /-DIgIndA/ekini kullanılmaktadır.

“Şakgıldıyup,” sözcüğü, tabiat taklidi bir sestir. Türkiye Türkçesinde bu sözcük, 
“çağılda-” şeklindedir. Çıkış noktaları bakımından birbirine yakın “ç-ş” seslerinin 
birbirine dönüşmesi normaldir.”y” ünsüzünün vokaller üzerinde olan iki özelli-
ğinden (daraltma ve inceltme) daraltma özelliğini bu sözcükte görebiliriz. Aynı 
durum “banlıyup” ve “açılmıyan” sözcükleri için de söz konusudur. Bu özellik, 
Türkiye Türkçesindeki bazı sözcüklerde de göze çarpmakta ve imlaya da yavaş ya-
vaş yansımaktadır. ”y” ünsüzünün geniş vokalleri daraltması, telaffuzu kolaylaştır-
mak ve enerji sarfiyatını en aza indirgemektir. Günlük yaşantımızın vazgeçilmez 
birer parçaları olan basit makineler, kaldıraçlar ve sabit makaralar gibi araçlarda 
da amaç, az enerji ile çok iş yapmaktır. Dilde meydana gelen değişiklikler bir anda 
olup biten değişiklikler değildir. Dilde bir değişikliğin gerçekleşebilmesi için üze-
rinden uzun bir zaman diliminin geçmesi gerekmektedir. Dildeki olayların birço-
ğu, tabiat kanunları gibidirler. Tabiat kanunlarının gerçekleşmesi için de gerekli 
şartların oluşması gerekir. Dildeki olayların birçoğu da tabiat kanunlarına uyarlar. 
Gerekli şartı oluşturmayan tabiat kanunu kolay kolay gerçekleşmez.

Bir gırtlak ünsüzü olan “k” sesi Azeri Türkçesinde sızıcı bir gırtlak sesi olan “g” 
sesine dönüşmektedir. Sızıcılaşan bu ses, genellikle kelime başında görülür: gızlar, 
gazov, geder. Bu ses, kelime başında, ortasında ve sonunda “h” sesine dönüşür: 
bahanda, kalhup, çıhanda, hatun, yoh gibi.

Türkçede şahıs ekleri, çoğu zaman şahıs zamirlerinin zamanla aşınıp ekleşme-
si sonucu oluşmuştur. İki faktör, dil üzerindeki etkisini sürekli sürdürmektedir. 
Bunlar iç ve dış faktörleridir. Türkiye Türkçesinde “ben” şahıs zamiri, Azeri Türk-
çesinde “men” şeklinde söylenmektedir. Sözcüğün sonundaki geniz sesi olan “n”, 
bir dudak sesi olan “b” yi hem kendi özelliğini hem de “b” nin özelliğini taşıyan 
“m” ye dönüştürmüştür.

Türkiye Türkçesindeki yardımcı eylemlerden biri olan “eyle-“ fiili, Haydar 
Baba’ya Selam şiirinde “ele-“ şeklindedir.”yad ele-, şad ele- gibi.

Şiirin ilk kelimesi olan Heyder/Haydar kelimesinin dikkat çeken önemli özelli-
ği ince sıradan bir ünlü olmasıdır. Bu, Azeri Türkçesinin belirli bir özelliğini gös-
termekte ve aynı zamanda Azeri sahası ile Osmanlı sahası arasındaki belli başlı 
fonetik farklardan birini teşkil etmektedir. Gerçekten Azeri ve Osmanlı Türkçeleri 
arasında görülen bir fonetik ayrılık yabancı asıllı kelimelerin telaffuzu ile ilgili-
dir. Osmanlı sahasında kalın olarak söylenen kısa vokalli yabancı kelimeler Azeri 
Türkçesinde ince şekilde söylenir. Arapça ve Farsçada “a, i, u” olmak üzere üç ünlü 
vardır ve her iki dilde de bunların hem uzunları hem kısaları vardır. Arapça ve 
Farsça kelimeler Türkçeye geçerken bu ünlülerin uzunları kendilerini korumuş, 
kısaları ise genellikle değişmiştir. Bu değişmede kısa a, e olmuş; kısa u, ü olmuş; 
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kısa i ise bazen ı olmuştur. Kısa a ve u ünlülerinin Türkçeye geçerken e ve ü’ye 
dönmesi genel bir kural olmakla beraber bu kuralın bazı istisnaları da vardır. Eğer 
kelimede kalınlığı koruyacak bir kalın ünsüz varsa, o takdirde kısa kalın ünlü de 
korunmaktadır. Osmanlı sahasında dolayısıyla Türkiye Türkçesinde genel kural 
bu şekildedir. Azeri Türkçesi ise kalın ünsüzlerin sebep olduğu bu istisnaları kabul 
etmemekte, kısa ünlülerin inceltilmesi kuralını bütün kelimeler için genelleştire-
rek tam uygulamaktadır. (Ergin 1971: 89-90) Dilin bir kullanım işi olduğu gerçeği 
de göz ardı edilmemelidir. Toplumdaki birey çokluğu, dili nasıl kullanırsa o toplu-
ma o dil de o şekilde yerleşir.

Ildırımlar/yıldırımlar 

Türkçede kelime başlarında bir y düşmesi olayı vardır. (Ergin 1989: 48-90). 
Bazı dilciler buna y türemesi de demektedirler.(Tekin 2003: 308) Başta y düşmesi 
genellikle dar ünsüzlerin önünde vuku bulur. Çok nadir olarak geniş ünlülerin 
önünde de rastlanabilir.  (Ergin 1971: .90-91)

Şahanda/çakınca şah-/çak- fiilinin kökünde evvela bir k, h değişikliği vardır. 
k’nın h’ya göre boğumlanma olayı daha sert olduğu için dilin ekonomi özelliği bu 
değişikliğe yol açmış olabilir. k/h değişikliği yeni değil, eskiden gelen bir değişik-
liktir ve eski Anadolu Türkçesine kadar çıkar. Eski Anadolu Türkçesini sonuna 
doğru Azeri sahasında h’lar, Osmanlı sahasında k’lar ağır basmağa başlamıştır.  
(Ergin 1971: 91-92)

Bu kelimedeki ikinci mesele kelime başındaki ş-/ç- meselesidir. Her iki ünsüz 
de damak – diş ünsüzüdür ve her ikisi de sedasızdır. Ortaya çıkış noktaları aynıdır. 
Fakat ç süreksiz, ş ise sürekli ünsüzdür. Böyle birbirine yakın sözlerin birbirine 
dönüşümü de dil biliminde olağan durumlardır.

Kapalı ve açık e’ler de Azeri ve Türkiye Türkçesinde de Anadolu ağızlarında 
görülen başka bir ses olayıdır. Aslında ses organlarının anatomik ve fizyolojik ya-
pısı birkaç santimetreyi geçmemesine karşın bu kısa mesafede bir çok farklı ses 
çıkarılabilir. Bu kapalı e de bunlardan biridir.

Azeri Türkçesinde kapalı e’ler daha belirlidir. (Ergin 1971: 94)

Şovketüze/şevketimize; elüze/elinize, ilinize/elüvüze Bir dudak ünsüzü olan 
v’nin etkisi ile düz geniş olan “e” ünlüsü yuvarlak geniş olan “o” ünlüsüne dönüş-
müştür.

Yardımcı ses ve iyelik ekinin bu yuvarlak şekilleri Eski Anadolu Türkçesine 
mahsustur. Bu yuvarlak şekiller, Azeri Türkçesine de geçmiştir. –ünüz’ün “n”si “ü” 
ünsüzünün etkisiyle yuvarlaşarak “v” olmuştur. –üvüz şekline geçtikten sonra da 
v!nin diftonglaşması, erimesi ve haploloji dolayısıyla benzer iki hece tek hece ha-
line gelmiştir. Bu tek hece düşen sesin, hecenin etkisiyle başlangıçta uzun olmuş, 
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sonra Türkçede uzun ünlü olmadığı için bu geçici uzunluk da kısalarak “ –üz” 
şekli ortaya çıkmıştır. Böylece bugün Azeri Türkçesinde çokluk ikinci şahıs iyelik 
eki yardımcı ses ile birlikte “-uz, -üz” şekline geçmiştir. (Ergin 1971: 97)

El kelimesi eski il’den “i-e” değişikliği ile ortaya çıkmış kapalı e’li bir şekildir. 
Bu değişiklik kelime başında veya ilk hecede görülür. Eski Anadolu Türkçesi dö-
nemi “i-e” bakımından geniş ölçüde i tarafındadır. Bu i’ler Osmanlı Türkçesinin 
sonlarına doğru “e” olma yoluna girmiş fakat bu e’ler açık “e” değil, kapalı e’dir. 
Ancak Osmanlı sahasının edebi Türkçesinin temeli olan İstanbul Türkçesinde bu 
kapalı “e” safhası atlanmış, ya açık e’ye dönülmüş veya i’de karar kılınmıştır. (Ergin 
1971: 98)

Menim/ benim 

Birinci teklik şahıs zamiri ben kelimesinin ilgi hali ekini almış biçimidir.  Bu 
ses olayında kelime sonunda bulunan ve bir geniz sesi olan “n” ünsüzünün etkisi 
oldukça fazladır. “n” ünsüzünün etkisi ile b çift dudak ünsüzü, hem bir çift dudak 
ünsüzü hem de bir geniz sesi olan m’ye dönüşmüştür. Böylece m sesi hem b’nin 
hem de n’nin özelliğini taşımaktadır.    

Dil bilimindeki olaylar tabiat olayları gibidir. Tabiat olaylarının büyük bir kıs-
mı, günümüz teknolojisindeki ilerlemelere paralel olarak açıklanabilmektedir. 
Bazı olaylara ise açıklık getirilememektedir. Dildeki nedenini henüz bilmediğimiz 
veya açıklayamadığımız bazı olaylar da dil biliminin gelişmesi ile daha net bir şe-
kilde ortaya çıkabilecektir.   
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Üzerine Bir İnceleme
A Survey On Burhan Günel’s Novels

Fatih SAKALLI*

Özet

Bu makalede Burhan Günel’in on altı romanı başta yapı, tema, anlatım özellik-
leri olmak üzere incelenmiş; bu romanların ortak ve farklı noktaları üzerinde du-
rulmuştur. Günel’in romanları genel olarak gerçekçi bir kurgu etrafında oluşturul-
muştur. Yazarın, romanlarında bireyden hareketle toplumu anlattığı söylenilebilir. 
Romanlardaki yapı da bu çerçevede kurgulanmıştır. Bireyin karşılaştığı ve çatışma 
halinde olduğu insanlar aracılığıyla olay örgüsü düzenlenmiştir. Romanlarında 
zihniyet başlığı adı altında o dönemdeki zihniyet verilmeye çalışılmıştır. Roman-
lardaki olaylar, bir başkişi veya birden çok kişinin etrafında oluşturulmuştur. Yar-
dımcı kişiler ise romanda isimleri geçen kişiler olarak düşünülebilir.  Romanların 
mekân ve zamanına bakıldığında ise mekânın farklı işlevler taşıdığı; zamanın kro-
nolojik olmadığı, hatırlamalar ve geriye dönüşlerle olaylar arasında geçişler yapıl-
dığı görülür. Ayrıca romanlarda 1955’ten günümüze kadar Türkiye’nin yaşamış ol-
duğu birçok siyasi ve sosyal hadiseye de değinilmiştir.  Temalar açısından Günel’in 
romanlarına bakıldığında, bir tema etrafında birden çok temanın işlendiği görü-
lür. İşlenen diğer temalar ise ana temayı destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. An-
latım bölümlerinde, romanlar bakış açısı, anlatım türleri, anlatım teknikleri, dil ve 
üslûp açısından değerlendirilmiştir. Sonuç başlığı altında ise romanlar hakkındaki 
* Öğr. Gör. Dr. Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  

fsakalli@gazi.edu.tr
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düşüncelerimize yer verilmiştir. Yukarıda özetlenenlerden hareketle Günel’in son 
dönem Türk romanında, önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu eserler-
de, yakın tarihe göndermeler yapılmakta, eleştirel - gerçekçi anlayış çerçevesinde 
toplum içindeki birey farklı yönleriyle anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Burhan Günel, roman, yapı, tema, olay örgüsü, zihniyet, 
zaman, mekân, şahıs kadrosu, anlatım

Abstract

In this article, sixteen novels by Burhan Günel have been studied with their 
structural, thematical and narrative characteristic and emphasis has been given 
on the mutual and different points of these novels. Günel’s novels have generally 
been formed within a realist plot. It can be said that the author writes about the 
society in his novels by moving from the individual. The structure in the novels 
have also been structured within this framework. The line of events has been orga-
nized through people the individual meets and is in conflict with.  The mentality 
of the era given by is presented under the title ‘The mentality in his Novels’. The 
events in the novel have been formed around a main character or several different 
people. Decorative people can be thought as people whose names are mentioned 
in the novel. When the place and time of the novels are studied it is seen that 
place has different functions, time is not chronological and transitions are made 
within events with retrospections. In addition, several political and social events 
that Turkey has gone through since 1955 to our day have been mentioned in the 
novel.When Günel’s novels are studied in terms of themes, it is seen that multiple 
themes are formed around a theme. The other themes have been organized so as 
to support the main theme in the narration part, the novels have been evaluated in 
terms of view, narrative types and techniques, language and style. Our thoughts on 
the novel have been stated under the headings conclusion. Moving from what has 
been summarised above, we can say that Günel’s novels have an important place in 
late Turkish novel. In these works, the the individual in society has been narrated 
with his different characteristics within a critical-realist framework. 

Key Words: Burhan Günel, novel, structure, theme, events, mentality, time, 
place, characters, expression 

Roman, Türk edebiyatına Batı’dan gelen edebi bir türdür. 1970li yıllara kadar 
farklı anlayışlar etrafında gelişen Türk romanı, 1970 sonrasında ise modern roman 
tekniklerinin kullanıldığı bir anlayış çevresinde çizgisini sürdürür. Fakat 70 son-
rasında da geleneğe bağlı, gerçekçi çizgide eserler veren yazarları da görmekteyiz. 
Bunlardan bir tanesi de makalemize konu olan Burhan Günel’dir. Günel, ilk roma-
nını yayımladığı 1972’den günümüze kadar toplam on altı roman yazmıştır hâlâ 
da yazmaya devam etmektedir. Bu çalışmada yazarın romanları tek tek değerlen-
dirilmiş benzer ve farklı yönleri üzerinde durulmuştur. Yazar’ın romanlarındaki 



48

Fatih SAKALLI
21

. Y
üz

yı
ld

a 
Eğ

iti
m

 v
e 

To
pl

um
Ci

lt 
1 

 S
ay

ı 3
  K

ış
  2

01
2

en belirgin özellik, bireyden hareketle toplum yapısının ve toplumdaki aksaklık-
ların gösterilmesidir. 

Burhan Günel’in romanları ele aldıkları konular itibariyle beş başlık altında sı-
nıflandırılabilir. Yazarın ilk romanı Ökse (1972), üçüncü romanı Yağmurla Giden 
(1976) altıncı romanı Kalanlar ve Gidenler (1984) ile yedinci romanı Ve O Güzel 
Kadının Çocukları (1985) ‘Birbirini Tamamlayan Romanlar 1’ ‘nehir roman’ ola-
rak ele alınabilir. Yazar’ın on üçüncü romanı Ateş ve Kuğu (2004) ve on dördüncü 
romanı Güz de Geçer (2008) de ‘Birbirini Tamamlayan Romanlar 2 ‘nehir roman’ 
olarak düşünülebilir. 

Yazarın ‘Birey Problemleri ve Toplumdaki Yozlaşmanın İşlendiği Romanlar’ 
başlığı altında sınıflandırabileceğimiz romanlarını ise dördüncü romanı Aksayan 
(1979), sekizinci romanı Eski Desenler (1986)  dokuzuncu romanı Yasak Odası 
(1987) ve on birinci romanı Ateş Uykusu (1996) oluşturur. Yazar’ın bazı roman-
larında da ‘Geçmişle – Şimdinin İç İçe İşlendiği’ görülür. Bu tarz romanları da 
beşinci romanı Acının Askerleri (1981) ve on ikinci romanı Bütün Zamanlar’dır.
(2002) Ayrıca ‘Farklı Tekniklerin Kullanıldığı ve Bağımsız Konuları Olan Roman-
lar’ olarak nitelendirebileceğimiz yazarın ikinci romanı Umut Zamanı (1974) ve 
onuncu romanı Baraka (1991) da ayrı değerlendirilmelidir. 

Yazarın birbirini tamamlayan ilk romanlarında (Ökse, Yağmurla Giden, Ka-
lanlar ve Gidenler, Ve O Güzel Kadının Çocukları) 1955’ten 1972’ye kadar Türk 
insanının yaşamış olduğu toplumsal olaylar konu edilir. ‘Küçük İnsan’ söz gru-
buyla ifade edebileceğimiz toplumun alt tabakasını oluşturan gelir seviyesi düşük 
insanların bu zaman içerisinde yaşadıkları olaylar ile bu insanların çocuklarının 
ilerleyen zaman içinde yaşadıkları olaylar, bu romanları birbirine bağlamaktadır. 

Yazarın birbirini tamamlayan ikinci romanlarında (Ateş ve Kuğu, Güz de Ge-
çer) 1993 yılındaki Sivas’taki Madımak Oteli’nde otuz yedi kişinin yakılarak öldü-
rülmesi ve bu olayı yaşayan roman kahramanlarından birisinin on bir yıl sonra 
yaşamış olduğu aşk konu edilir. 

Burhan Günel’in ‘Birey Problemleri ve Toplumdaki Yozlaşmanın İşlendiği Ro-
manlar’ başlığı altında topladığımız romanlarda (Aksayan, Eski Desenler, Yasak 
Odası, Ateş Uykusu) sevgisizlik yüzünden hayatın içinde kaybolan, kendisiyle ol-
duğu kadar içinde yaşadığı toplumla da hesaplaşma içinde olan, iç dünyasında 
sıkıntı yaşayan, insanların hayatları konu edilir. Kadın erkek ilişkileri çevresinde 
insanın hâlleri ayrıntılı bir biçimde ele alınır. 80 sonrasında insanımızın yaşadığı 
bireysel ve toplumsal yıkımlar, çöküşler anlatılmaya çalışılır. 

Yazar’ın ‘Geçmişle Şimdinin İç İçe İşlendiği Romanlar’ başlığı altında ele aldı-
ğımız romanlarında (Acının Askerleri ve Bütün Zamanlar) farklı zaman dilimleri-
ne ait olaylar, hatıralar ve geriye dönüşlerle bir arada verilir. Acının Askerleri’nde 
(1918-1919 /1979 -1980) yıllarına ait olaylar, Bütün Zamanlar’da da (1530 …/1980) 
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yılına ait olaylar bir arada anlatılır. Bu romanlar ile geçmişle günümüz arasındaki 
olaylar arasında mukayese yapılır. Bu romanlarda mekânlar ve zamanlar arasında 
ikilem yaşayan insanlarla karşılaşırız. 

Burhan Günel’in ‘Farklı Tekniklerin Kullanıldığı ve Bağımsız Konuları Olan 
Romanlar’ başlığı altında ele aldığımız romanlarında (Umut Zamanı, Baraka, 
Ahtapot, Çakalkaplan) anlatım ve kurgu bakımından farklılıklar görülür. Umut 
Zamanı romanının kurgulanışı farklıdır. ‘Öncesi’ ve ‘Sonrası’ adlı iki bölümden 
oluşan romanda ‘Sonrası’ bölümü ‘Öncesi’ bölümünden önce anlatılarak farklı bir 
teknik denenir. Baraka’da ise birden çok kişinin hayat hikâyesi ele alınır ve her biri 
ayrı bir hikâye nitelindeki bu bölümler bir araya getirilerek roman oluşturulur. 
Ayrıca her bölüm, o bölüme ismini veren kişi tarafından nakledilerek birden çok 
anlatıcı bir arada kullanılır. Yazarın on beşinci romanı Ahtapot da 12 Mart 1971 
olgusu işlenmektedir. Bir dönem romanı olarak da adlandırılabilecek Ahtapot 
yaşanmış gerçekliklerden hareketle kurgulanmıştır. Romanda sıkıyönetim süre-
since takip edilen, tutuklanan, işkence gören, kullanılan, kimliği belirsiz kişilerce 
öldürülen, kısacası hayatları, yuvaları darmadağın olan birçok insan ve bunların 
yaşadıkları anlatılmaktadır. Günel’in on altıncı ve son romanı Çakalkaplan’da ise 
yazdıklarından ve sanatsal yaratılarından başka bir gayesi olmayan asker emeklisi 
bir yazarın bu sebeple eski meslektaşları tarafından izlettirilmesi ve sakıncalı bir 
insan olarak algılanması anlatılır. 

Bu genel değerlendirmeden sonra Günel’in romanlarını bir bütün olarak de-
ğerlendirmek gerekir. Günel’in romanlarını zihniyet, yapı (olay örgüsü, kişiler, 
mekân, zaman), tema ve anlatım özellikleri açısından aşağıdaki gibi değerlendir-
mek mümkündür. 

Burhan Günel’in Romanlarında Zihniyet  

“İnsana özgü etkinlikler, dönemlerinin her bakımdan izlerini taşır. Yaşanan 
sosyal ve siyasal olaylar, dönemin kültürü ve sanat zevki, yaşama biçimi, eğitim 
anlayışı, inanç sistemleri, gelecek endişesi sanata özgü etkinliğin içerisine ister 
istemez siner. Bundan dolayı her sanat eseri, oluşturulduğu zaman diliminden 
bazı özellikleri yansıtmak durumundadır. Anlatma esasına bağlı edebi metinler de 
yazıldıkları dönemin sosyal, ekonomik ve siyasal yapısını; sanat anlayışını çeşitli 
bakımlardan yansıtır. Tarihsel ve sosyal olandan yararlanarak dille gerçekleştirilen 
bir sanat eseri olan edebi metinlerin dönemlerinin zihniyetinden izler taşımaları 
kaçınılmazdır. O dönemde geçerli olan sanat zevki ve anlayışına uygun yazılmış-
lardır, dönemin dil ve kültürünü kullanarak ortaya konulmuşlardır.” (Aktaş, 2005: 
170) Burhan Günel’in romanları da yazıldıkları dönemin zihniyetini verir. Yazarın 
romanlarında dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını görmek mümkündür. 
Yazar, 1955’ten 2012’ye kadar geçen elli yedi yıllık bir zaman içerisinde Türk toplu-
munun yaşadığı olayları (57 seçimleri, 12 Mart Muhtırası, 68 Kuşağı, Almanya’ya 
Göç Olgusu, Kıbrıs Barış Harekâtı, 12 Eylül Darbesi, Sivas Olayı vb.) ve bu olay-
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lardan etkilenen insanlarımızı romanlarında işlemeye çalışır. Bunun yanında geç-
mişle şimdinin iç içe işlendiği romanlardan Acının Askerleri’nde Kurtuluş Savaşı 
yıllarını, Bütün Zamanlar da ise Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olayları 
kurgular. Kısacası Burhan Günel’in romanlarının, Türkiye’nin son elli yılını ya-
şayan insanlarımızı anlattığını ve bu insanlarımızın yaşadığı farklı hâlleri ortaya 
koyma zihniyetiyle yazıldıklarını ifade edebiliriz.  

Zihniyet ile romanlarda hangi problemler üzerinde durulduğu anlatılmak is-
tenir. Burhan Günel’in ilk romanlarında (Ökse 1972), Umut Zamanı (1974) ve 
Yağmurla Giden’de (1976) çevre – kentleşme – sanayileşme kelimeleri etrafın-
da dönemin sosyal ve ekonomik yapısı gözler önüne serilir. Ökse ve Yağmurla 
Giden’de 1955 – 1958 yılları arasında geçen olaylar anlatılır. Bu romanlarda sanayi 
bölgelerine göçün arttığı yıllarda kasabadan kente göç eden Mehmet Efendi ve 
ailesinin yaşama mücadelesi konu edilir. Gecekondu mahallesinde yaşayan yoksul 
insanların hayatlarının işlendiği bu romanlarda, ‘Küçük insan’ söz grubuyla ifade 
edebileceğimiz toplumun alt kesimini oluşturan insanların yaşadıkları ile döne-
min sosyal ve ekonomik yapısı gözler önüne serilir. Yazarın ikinci romanı Umut 
Zamanı’nda ise yetmişli yıllarda İskenderun’un Paç semtinde oturan dar gelirli 
insanlarımızın Almanya’ya gitme özlemleri üzerinde durulmaktadır. Bu romanın 
da aynı zihniyet çevresinde yazıldığı söylenebilir. Bu romanlarda şehirlerin kenar 
mahallelerinde oturan dar gelirli insanların yaşama mücadelesi bir problem olarak 
ele alınır. Bu insanlar aracılığıyla ‘yoksul insan gerçeği’ anlatılmak istenir. Roman-
larda bu zihniyetten hareketle vücut bulur. 

Yazarın altıncı romanı Kalanlar ve Gidenler’de (1984) 1957 seçimleri önce-
sinde Akdeniz’de bir kasabanın sınırları içinde yaşananlar anlatılır. Farklı insan 
manzaralarının verildiği romanda sosyal hayatı yapan değerler ve bireylerin bu 
değerler karşısındaki tutum ve davranışları romanın zihniyetini oluşturur. Yazarın 
yedinci romanı Ve O Güzel Kadının Çocukları (1985)’nda siyasi hayatımızda ‘68 
Kuşağı’ olarak nitelendirilen kuşağa mensup gençlerin yaşadıkları problem olarak 
ele alınır. Bu kuşağa mensup gençlerin nasıl harcandıkları işlenerek 70li yıllar-
daki hayatların özeleştirisi yapılır. Böylece romandaki zihniyet verilmek istenir. 
Günel’in onuncu romanı Baraka (1991)’daki olaylar 1974 yılında İncirlik Hava 
Üssü’nde geçer. Romanda bu üstte bir araya gelen insanların dramları problem 
olarak ele alınır. Farklı dünyalara ait bu insanların kendileriyle hesaplaşmaları ve 
mutsuzlukları romandaki zihniyete vücut verir. 

Yazarın dördüncü romanı Aksayan (1979), sekizinci romanı Eski Desen-
ler (1986), dokuzuncu romanı Yasak Odası (1987) ve on birinci romanı Ateş 
Uykusu’nda 1980 sonrasındaki toplumumuzdaki çözülme ve insanımızdaki bo-
zulma problem olarak ele alınır. Yazarın ilk romanlarındaki küçük insanlarda gör-
düğümüz sevgi ve samimiyet, bundan sonraki romanlarda yerini sevgisizliğe ve 
yapay ilişkilere bırakır. İç dünyasına yönelen bireyin mutsuzluğu ve çöküşü, toplu-
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ma yabancılaşan birey, sosyal hayatı yapan değerlerin çözülmesi, bireyin kendisiy-
le ve çevresiyle hesaplaşması bu romanların zihniyetini oluşturur. 

Yazarın beşinci romanı Acının Askerleri ( 1981) ve on üçüncü romanı Ateş 
ve Kuğu’da (2004) Kurtuluş Savaşını ve Sivas Olayını yaşamış olan roman kahra-
manlarının sosyal hadiseler neticesinde çektikleri bireysel acılar anlatılır. İnsanın 
toplumsal olaylar karşısındaki duruşu vurgulanır. Bu olayların bireyin iç dünya-
sına yansımaları gösterilir. Bireysel acıların toplumsal acıların bir sonucu olarak 
ortaya çıktığı düşüncesi problem olarak ele alınır. Böylece romanlardaki zihni-
yet verilmeye çalışılır. Yazarın on ikinci romanı Bütün Zamanlar (2002)’da dünya 
üzerinde yıkmaya ve yok etmeye dayalı bir sistemin geçmişten günümüze devam 
ettiği anlatılmaya çalışılır. Romanda insanların egemenlik ve güç adına birbirle-
riyle çarpışması ve birbirlerini öldürmesi, günümüzde ise bunun kültürel yollarla 
yapılması problem olarak ele alınır. Romandaki zihniyeti de bu düşünce oluşturur. 
Yazarın on dördüncü romanı Güz de Geçer (2008) ile bir aşk etrafında Türkiye’nin 
dünü ve bugünü sorgulanır. Türkiye’nin yakın tarihine ait sosyal ve siyasi olaylara 
değinilerek Türkiye üzerinde son kırk elli yılda oynanan oyunlar gösterilmek is-
tenir. Türk topraklarının bölünme tehlikesiyle yüz yüze olduğu gerçeği problem 
olarak ele alınır. Romandaki zihniyeti de bu problem oluşturur. Yazarın on beşinci 
romanı Ahtapot (2011) da 12 Mart 1971 deki siyasi süreç etrafında olaylar şekil-
lendirilmiştir. Bu dönemde yaşananlardan hareketle o dönemin zihniyeti verilme-
ye çalışılmıştır. On altıncı ve son romanı Çakalkaplan (2012) da ise her geçen gün 
daha çok kirlenen dünyada insan olabilmenin zorlukları şeklinde ifade edeceğimiz 
bir anlayış romanın zihniyetini belirlemektedir. 

Kısacası Burhan Günel’in romanları, Türkiye’nin son elli yıldaki sosyal, siyasi 
ve ekonomik yapısı içinde bireyi çeşitli yönleriyle problem olarak ele alır. Bu prob-
lemlerden hareketle romanlardaki zihniyet verilmeye çalışılır. 

Burhan Günel’in Romanlarındaki Yapı Hususiyetleri 

“Edebi metnin önemli özelliklerinden birisi de kurmaca bir yapı oluşudur. Her 
yapı, varlık sebebine, amacına kullanılışına göre belirlenen birimlerin bir düzen 
içerisinde birleşmesiyle oluşur. Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerde olay 
örgüsü iskelet durumundadır. Bu birimleri etrafında toplar… Anlatmaya bağlı 
edebi metinde yapı, olay örgüsü, kişiler, mekân ve zaman gibi birimlerin bir düzen 
içerisinde birleşmesiyle oluşur.” (Aktaş, 2005: 177) 

Burhan Günel’in Romanlarında Olay Örgüsü 

Anlatma esasına bağlı edebi metinlerde olay temel unsurdur. “Anlatma esa-
sına bağlı edebi türler, bu arada tabii olarak hikâye ve roman, her şeyden önce 
itibari bir vakaya ihtiyaç gösterir. Bu sahaya giren edebi eserlerin hepsinde vaka 
asıl unsur durumundadır.” (Aktaş, 2003: 43) “Olay, herhangi bir ilgi ile bir arada 
bulunan şahıs kadrosunu oluşturan kişilerin en az ikisinin karşılıklı ilişkisinin so-
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nucudur… Olaylar, kurmacaya özgü bir düzen içinde bir araya gelerek romanın, 
hikâyenin ve diğer anlatmaya bağlı metinlerin olay örgüsünü oluşturur… Olay 
örgüsü kişiler arasında gelişir, bir mekânda gerçekleşir, belli bir zamanda oluşur ve 
anlatıcı tarafından anlatılır.” (Aktaş, 2005: 177) 

Burhan Günel’in romanlarındaki olay örgüsü, başkişi ve başkişilerin şahıs kad-
rosundaki diğer insanlarla ilişkileri etrafında gelişir. Yazarın bütün romanlarında 
olay örgüsü bu biçimde kurulur. Yazarın romanlarının olay örgüsü bakımından 
gelişme çizgisinin hikâyesini şöyle yapabiliriz. 

Yazarın ilk romanı Ökse’de (1972) olay örgüsü, yaşlı Mehmet Efendi ile genç eşi 
Emine’nin ilişkileri çevresinde gelişmektedir. On iki olay parçası çevresinde olu-
şan romanda Hatay’ın gecekondu mahallesinde (Pınarbaşı) yaşayan ve toplumun 
alt tabakasını oluşturan ‘küçük insan’ söz grubuyla ifade edebileceğimiz yoksul in-
sanların yaşama mücadelesi, Mehmet Efendi’nin ailesi çevresinde anlatılır. İkinci 
roman Umut Zamanı’nda (1974) olay örgüsü, romanın başkişisi Sedat’ın ilişkileri 
çevresinde gelişmektedir. Romanın ‘öncesi’ adlı bölümü beş, ‘sonrası’ adlı bölümü 
ise dört olay parçası etrafında şekillenir. Bu olay parçalarının her biriyle yaşama 
mücadelesi için maddi imkân arama gayreti içinde olan ‘küçük insan’ Sedat’ın ya-
şadıkları anlatılır. Üçüncü roman Yağmurla Giden’de (1976) Ökse’deki olayların 
devamı anlatılır. Romandaki olay örgüsü, romanın başkişisi Emine’nin ilişkileri 
çevresinde gelişmektedir. Roman beş olay parçası etrafında vücut bulur. Bu olay 
parçalarında evi ve çocukları için yaşayan genç ve güzel Emine’nin erkeklerle ve 
kendisini kıskanan kadınlarla mücadelesi anlatılır. 

Günel’in dördüncü romanı Aksayan’da (1979) olay örgüsü, geçirdiği uçak ka-
zasından sonra sakat kalan genç hava subayı Turan’ın ilişkileri çevresinde geliş-
mektedir. Altı olay parçası etrafında kurgulanan romanda, Turan’ın yaşadıkları ile 
bireyin kendisine ve topluma yabancılaşması anlatılır. Yazarın bu romanıyla bera-
ber birey problemlerine eğildiği söylenilebilir. Beşinci roman Acının Askerleri’nde 
(1981) olay örgüsü, Kurtuluş Savaşı’nı görmüş yaşlı Naime’nin ilişkileri çevresinde 
gelişmektedir. Birinci bölüm yedi, ikinci bölüm sekiz olmak üzere on beş olay par-
çası etrafında oluşan romanda, Naime’nin hayatı ile bireyin dış dünyada yaşadıkla-
rının iç dünyasına etkileri anlatılır. Altıncı roman, Kalanlar ve Gidenler’de (1984) 
olay örgüsü, Akdeniz’de ismi verilmeyen bir kasabadaki insanların birbirileriyle 
ilişkileri çevresinde gelişmektedir. Dokuz olay parçası etrafında şekillenen ro-
manda kasabadaki farklı dünyalara sahip insanların yaşadıkları anlatılır. Yazarın 
yedinci romanı Ve O Güzel Kadının Çocukları’nda (1985) olay örgüsü, ‘68 Ku-
şağını’ oluşturan gençlerin yaşadıkları ilişkiler çevresinde gelişmektedir. Beş olay 
parçası etrafında vücut bulan romanda, bu kuşağı oluşturan gençlerin o dönemde 
yaşadıkları anlatılır. Sekizinci roman Eski Desenler’de (1986) olay örgüsü, kadın 
– erkek ilişkileri çevresinde gelişmektedir. On olay parçası etrafında kurgulanan 
romanda, kadın - erkek ilişkileri çevresinde toplum yapısındaki bozulma ve ahlâki 
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çöküş anlatılır. Dokuzuncu roman, Yasak Odası’nda (1987) olay örgüsü, bozulan 
insani ilişkiler çevresinde gelişmektedir. Beş olay parçası etrafında oluşan roman-
da, yıpranan ve bitme noktasına gelen bir evliliğin son zamanları anlatılır. 

Günel’in onuncu romanı Baraka’da (1991) olay örgüsü, Kıbrıs Barış Harekâtı 
sırasında İncirlik Hava Üssü’nde bulunan askerlerimizin yaşadıkları ilişkiler çev-
resinde gelişmektedir. Üç başlık ve sekiz olay parçası etrafında şekillenen roman-
da, bu üstte yaşananlar ve bu üstte bulunanların yaşam öyküleri anlatılır. On birin-
ci roman Ateş Uykusu’nda (1996) olay örgüsü, romanın başkişisi ‘Adam’ın ilişkileri 
çevresinde gelişmektedir. Yedi olay parçası etrafında vücut bulan romanda, top-
lumsal değerlerin çözülüşü ve yıkılışı anlatılır. On ikinci roman Bütün Zamanlar’da 
(2002) olay örgüsü, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ve 1980lerde yaşanan 
olaylar çevresinde gelişmektedir. Diğer romanlardan farklı olarak beş kavram et-
rafında kurgulanan romanda, geçmişten günümüze dünya üzerinde yıkmaya da-
yalı bir sistemin varlığını sürdürdüğü ve bunun hangi yollarla yapıldığı anlatılır. 
Yazarın on üçüncü romanı Ateş ve Kuğu’da (2004), olay örgüsü roman başkişisi 
Burhan’ın yaşadıkları ve tanık oldukları çevresinde gelişir. İki başlık ve sekiz olay 
parçası etrafında şekillenen romanda, 1993’te Sivas’ta yaşanan olay ve bu olayı ya-
şayan bireylerin ruh hâlleri anlatılır. On dördüncü roman Güz de Geçer’de (2008) 
olay örgüsü, roman başkişileri Yalım ve Savil’in aşkı ve onların yaşadıkları ilişki-
ler çevresinde gelişmektedir. On üç olay parçası etrafında vücut bulan romanda 
Türkiye’nin yakın tarihinde ve günümüzde yaşadığı olaylar birbirleriyle bağlantı 
kurularak anlatılır. On beşinci roman Ahtapot da olay örgüsü, roman kişileri Meh-
met Saran, Sevgi, Metin, Erdinç, Faruk, Fevzi, Filiz, Ümit ve diğer figüratif şahıslar 
etrafında kurgulanmıştır. On dört olay parçası etrafında oluşan romanda 12 Mart 
1971 darbesi ve onu takip eden dönemde ismi geçen kişilerin yaşadıkları anlatı-
lır. On altıncı ve son roman Çakalkaplan’da olay örgüsü romanın başkişisi Ferhat 
Ceylan ve onun yaşadıkları etrafında şekillenir. On bir parçadan oluşan romanda 
denetim-korku mekanizmasının insanlara neler yaptırdığı ve bunlara maruz kalan 
bir yazarın yaşadıkları anlatılmaya çalışılır. 

Kısacası Günel’in romanlarındaki olay örgüleri toplumun bir ferdi olan birey-
ler etrafında oluşur. Bireylerin yaşamış olduğu ilişkiler ve bu ilişkiler çevresinde 
‘insan’ ve ‘insana ait değerler’ üzerinde durulur. Bireylerden hareketle toplum ya-
pısındaki bozukluklar vurgulanmak istenir. Türkiye’nin son elli yıl içinde yaşa-
mış olduğu olaylar ve bu olaylardan etkilenen insanların birbirileriyle ilişkileri ele 
alınır. Romanlardaki olay örgüleri sözü edilen bu hususlar etrafında bir gelişim 
çizgisi gösterir. 

Burhan Günel’in Romanlarında Kişiler

Romanın temel unsurlarından birisi de kişilerdir. Olay örgüsü kişiler çevresinde 
ortaya çıkar. Burhan Günel’in romanlarında kişiler, toplumu temsil eden bireyler 
durumundadır. Bireylerin, duygu, düşünce, davranış ve ilişkileri çevresinde sos-
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yal hayata ait değerler yorumlanır. Yazar’ın romanlarında kişiler olay örgüsündeki 
ağırlıkları itibariyle iki başlık etrafında toplanabilir. İlk gruptaki romanlarda olay 
örgüsü bir başkişi etrafında vücut bulur. Umut Zamanı ‘Sedat’, Yağmurla Giden 
‘Emine’, Aksayan ‘Turan’, Acının Askerleri ‘Naime’, Yasak Odası ‘Burhan’, Ateş Uy-
kusu ‘Adam’, Ateş ve Kuğu ‘Burhan’, bu biçimde oluşturulmuş romanlardır ve sözü 
edilen kişiler etrafında olay örgüleri meydana getirilmiştir. İkinci grup romanlar-
da ise olay örgüleri birden çok kişi etrafında vücut bulur. Ökse ‘Mehmet Efendi ve 
Emine’, Kalanlar ve Gidenler ‘kasabadaki insanlar’, Ve O Güzel Kadının Çocukları 
‘68 kuşağını oluşturan gençler’, Eski Desenler ‘Ferhat, Tuna, Günseli’, Baraka ‘Bur-
han ve diğer askerler’, Güz de Geçer ‘Baharten Yalım Gülüş ve Savil’ bu biçimde 
oluşturulmuş romanlardır ve sözü edilen kişiler etrafında olay örgüleri oluşturul-
muştur. On beşinci roman Ahtapot da birden çok kişi etrafında olaylar şekillenir-
ken, on altıncı roman Çakalkaplan’da yazar Ferhat Ceylan çevresinde olaylar vücut 
bulmuştur. Yalnızca yazarın on ikinci romanı olan Bütün Zamanlar’da olay örgüsü 
kavramlar etrafında toplanmış, kişiler etrafında anlatılmamıştır. 

Yazarın 1972 yılında yayımlanan ilk romanı Ökse’de Mehmet Efendi ve ailesi 
çevresinde yoksul insanın hayat karşısındaki tavrı ortaya konmak istenir. Bir ağa 
çocuğu olan Mehmet Efendi, yaşlı-çirkin-müsrif-sorumsuzluk-tembel-namussuz-
duyarsız kelimeleriyle tanımlanabilecek biridir. Roman, yukarıdaki özelliklere sa-
hip olan Mehmet Efendi ile zıt kelimelerle tanımlanabilecek eşi Emine arasında-
ki çatışma üzerine kurulmuştur. Diğer şahıslar ise Mehmet Efendi ve Emine’nin 
özelliklerini niteleyecek şekilde romandaki yerlerini almışlardır. 1974 yılında 
yayımlanan Umut Zamanı yazarın ikinci romanıdır. İskenderun’un Paç semtinde 
oturan dar gelirli insanlarımızın Almanya’ya gitme hayallerinin kurgulandığı ro-
manın başkişisi Sedat’tır. Romanda Sedat’ın gençliğinden itibaren karşısına çıkan 
bayanlar ve Sedat’ın onlarla ilişkileri romandaki olay örgüsünü belirler. Romanda 
Sedat’ın yaşadıkları aracılığıyla yoksul insanlarımızın Almanya’ya gitme umutları 
verilmeye çalışılmıştır. Yazarın üçüncü romanı 1976 yılında yayımlanan Yağmurla 
Giden’dir. Bu romanda Ökse, romanının devamındaki olaylara yer verilir. Roma-
nın başkişisi Mehmet Efendi’nin eşi Emine’dir. Genç, güzel, tutumlu, sorumluluk, 
çalışkan, namuslu kelimeleriyle tanımlayabileceğimiz Emine’nin yaşadıkları ro-
mandaki olay örgüsünün merkezi durumundadır. Romanda kocasıyla birçok ko-
nuda anlaşamayan Emine’nin toplum içindeki mücadelesi anlatılmaya çalışılmış, 
toplum baskısının bir kadının hayatını nasıl etkilediği verilmek istenmiştir. 

1979’da yayımlanan Aksayan romanı, geçirmiş olduğu uçak kazası neticesi 
bacağı aksayan eski bir hava subayının yaşadıkları üzerine kuruludur. Romanın 
başkişisi Turan’ın hastaneden çıktıktan sonraki hayatı ve yaşadıkları olay örgüsü-
nü oluşturur. Kendisiyle ve toplumla çelişkiler yaşayan bir birey olarak karşımıza 
çıkan Turan, varlığının nedenini anlamaya çalışır. Kazadan sonra bacağı aksadığı 
gibi insanlarla ilişkilerinde de aksaklıklar yaşar. Romanın sonunda intihar eden 
Turan vasıtasıyla varlık problemleri irdelenmeye çalışılmıştır. 1981’de yayımlanan 
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Acının Askerleri romanında Kurtuluş Savaşı yıllarında Hatay’ın işgalini görmüş, 
işgalin acılarını bizzat yaşamış yaşlı Naime’nin son yılları anlatılır. Sevdikleri tara-
fından hep üzülmüş bir kadının yaşadıkları romandaki olay örgüsünü oluşturur. 
Naime’nin kişiliğinde işgalin insan ruhundaki etkileri verilir. Bir anne, anneanne 
olarak Naime’nin kızı Zeynep ve torunu Nimet’le yaşamış olduğu çatışma üzerin-
de durulur.  Naime’nin yaşadıklarıyla kadınlarımızın belirli olaylar karşısındaki 
çaresizliği işlenir. Günel’in altıncı romanı olan Kalanlar ve Gidenler 1984 yılında 
yayımlanır. Bu romanda 1957 seçimleri öncesi ismi verilmeyen bir kasabada ya-
şanan olaylar anlatılır. Bu roman bir başkişi etrafında değil de birden çok kişinin 
etrafında vücut bulur. (Çakır Doktor, Sevim Öğretmen, Mustafa, Murat, Tarık, 
Nihal, Başkâtip, Dul İsmet vd.) ‘Kalanlar’ ile bütün yaşananlara rağmen kasaba-
da kalmayı göze alabilenler; ‘Gidenler’ ile kasabada yaşadıkları neticesinde ka-
sabadan ayrılan ya da ayrılmayı düşünenler anlatılmak istenir. Romanda 1957 
Türkiye’sinde bir kasabadan kesitler verilerek toplumsal koşulların insan hayatını 
nasıl şekillendirdiği vurgulanmaya çalışılır.

Yazarın yedinci romanı Ve O Güzel Kadının Çocukları, 1985 yılında yayımla-
nır. Bu roman ‘1968 Kuşağı’ olarak nitelendirilen genç kuşağın yaşadıkları üzerine 
kurgulanmıştır. Roman kişileri, Hüsam, Fatih, Ahmet, Hilmi, Halit, Güzin bu ku-
şağı oluşturan gençler olarak karşımıza çıkarlar. Romanda bu gençler vasıtasıyla 
bir kuşağın harcandığı anlatılmaya çalışılır. Roman, insan ve insana ait problem-
lerin toplumsal yönleriyle sorgulandığı bir eser olarak düşünülebilir. 1986 yılında 
yayımlanan Eski Desenler, yazarın roman içinde roman yazma çabasının görüldü-
ğü bir roman olarak karşımıza çıkar. Bu romandaki olaylar da birden çok kişi et-
rafında vücut bulur. Romanda bütün her şeyi kurgulayan yazar, romanın başkişisi 
Ferhat, sevgilisi İlter ve Ferhat’ın yazmış olduğu Eski Desenler romanının başkişisi 
Tuna ile sevgilisi Günseli sürekli birbirine karışır. Sevgi ve aşkın sorunlarının iş-
lendiği romanda, roman kişileri vasıtasıyla toplumdaki yozlaşma, değerlerini yi-
tirmeye başlayan insanoğlu anlatılmak istenir. Yazarın 1987 yılında yayımlanan 
dokuzuncu romanı Yasak Odası, otobiyografik bir romandır. Romanın başkişisi 
Burhan, aslında yazarın kendisidir. Romandaki olay örgüsü Burhan’ın ilişkide ol-
duğu insanlar çevresinde gelişir. ‘Yasak Odası’ romanı insani ilişkilerinde birbir-
lerini aldatan, hayatlarını yalan üzerine kuran, gerçek sevgiyi tüketen insanların 
romanıdır. 

Yazarın onuncu romanı Baraka 1991 yılında yayımlanır. Roman, Kıbrıs Ba-
rış Harekâtı sırasında İncirlik Hava Üssü’ne tayin olan hava subayı Burhan’ın ve 
oradaki insanların anılarından oluşan bir eser olarak karşımıza çıkar. Bölümlerin 
romandaki şahıs isimleriyle ayrıldığı eserde, hayatı yargılayan veya hayatın yargı-
ladığı kişilerin durumları baraka ile ilişkilendirilir. Burhan, Bülent, Erdoğan, İlhan 
Kendir, Judy, Ayfer, David Koop, Hadiye, Yasa, Bilge, Kevser, Zeynep romandaki 
ilişkilerin merkezi durumundadırlar. Bu insanların birbirleriyle ilişkileri aracılı-
ğıyla insani ilişkilerde karşılıklı sevgi, saygı, güven, emek gibi değer ve duyguların 
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olması gerektiği vurgulanır. Yazarın on birinci romanı 1996 yılında yayımlanan 
Ateş Uykusu romanıdır. Bu romanı diğerlerinden farklı kılan özellik romanda hiç-
bir kişinin isminin olmamasıdır. Romanın başkişisi Adam ve adamın kadınlarla 
olan ilişkisi, (Eski Sevgili, Karısı, Çilli Kız, Kendi Kızı, Küçük Orospu, Çocuklu 
Dul Kadın) romandaki olay örgüsünü oluşturur. Adam ve adamın birlikte olduğu 
kadınlar aracılığıyla toplumdaki çöküş ve yıkım anlatılmaya çalışılır. Romandaki 
Adam, aslında toplumun bir protatipi durumundadır. Adam vasıtasıyla tüm in-
sanlık anlatılmak istenir. Günel’in on ikinci romanı 2002 yılında yayımlanan Bü-
tün Zamanlar’dır. Gerçekle hayalin, geçmişle günümüzün iç içe geçtiği romanda 
günümüzdeki Prens Burhan’ın yaşadıkları ile onun büyük dedesi durumundaki 
Gücerat elçisi Prens Burhan’ın Kanuni Döneminde yaşadıkları anlatılır. Roman-
daki ilişkiler aracılığıyla küreselleşmenin nasıl ve hangi yollarla gerçekleştirilme-
ye çalışıldığı ifade edilmek istenir. Geçmişten günümüze insanın insanı yok etme 
üzerine kurulu bir sistemin var olduğu ve bunun yüzyıllardır devam ettiği vurgu-
lanır. 

Yazarın on üçüncü romanı 2004 yılında yayımlanan Ateş ve Kuğu’dur. Roman 
1993 yılında Sivas’ta yaşanan yangından hareketle kurgulanır. Olayların merkezin-
deki kişi yazar Burhan’ın diğer insanlarla olan ilişkisi, yaşadıkları ve tanık olduk-
ları romandaki olay örgüsünü oluşturur. Yazar Sivas’ta yakılanları kuğu’ya onları 
yakanları ise karabatağa benzetir. Romanda Baharten – İpek ilişkisiyle de romanın 
aşk boyutu gözler önüne serilmeye çalışılır. Günel’in on dördüncü romanı Güz 
de Geçer 2008 yılında yayımlanır. Romanın başkişisi bir önceki romanın kişile-
rinden Baharten’dir. Yangında sevgilisi İpek’i kaybeden Baharten, o acı olaydan 
sonra kendisini resme vermiştir. Yıllar sonra tanıştığı Hukuk Fakültesi öğrencisi 
Savil’le büyük bir aşk yaşayan Baharten, romanın sonunda Savil’in köyünde ölür. 
Romanda bu aşk etrafında Türkiye’nin içinde bulunduğu durum verilmek istenir. 
Ayrıca Türkiye’nin yakın tarihindeki olaylardan söz edilerek okuyucuya bir mesaj 
verilmeye çalışılır.

Yazarın on beşinci romanı Ahtapot 2011 yılında yayımlanır. Romanda 12 Mart 
1971 sonrasında Erdinç, Süleyman, Metin, Mehmet Saran, Faruk, Coşkun, Ümit, 
Fevzi Çanlı, Halim Yağız, Metin Yalgızhan, Sevgi Saran, Emel Şimşek, Filiz Şim-
şek, Işık, Nuran çevresinde yaşanan olaylar ve bunların yansımaları anlatılmak-
tadır. Yazarın son ve on altıncı romanı Çakalkaplan ise 2012 yılında yayımlanır. 
Romanda yazar Ferhat Ceylan’ın geçmişte ve günümüzde yaşadıkları anlatır. 

Burhan Günel’in Romanlarında Mekân 

Edebi metinlerde olay örgüsünün meydana geldiği yer mekândır. Her edebi 
metin mutlaka bir mekânda cereyan eder. Burhan Günel’in romanlarında olayların 
geçtiği mekânlar şunlardır:  Yazarın ilk romanı Ökse’deki olaylar Antakya’nın Pınar-
başı Mahallesi’nde geçer. Bu mahalle, benzer gelir seviyesine sahip küçük insanla-
rın yaşadığı bir mahalle olarak nitelendirilebilir. Ayrıca romanda şu mekânlardan 
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söz edildiği görülür: Karaman, İstanbul, Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak, Akdeniz, 
Konya, Ankara, Kazan, Adana, Yenice, Dörtyol, Antep, Maraş, Adana, Nizip, Ka-
zancı, Finike, Kumluca. Yazarın ikinci romanı Umut Zamanı’ndaki mekânları 
ikiye ayırmak yerinde olacaktır. İlki Sedat’ın ailesinin yaşadığı İskenderun’un Paç 
adı verilen gecekondu mahallesi, ikincisi ise Sedat ve Gülay’ın yaşadığı, mahalle-
linin gitmek için düşler kurduğu Almanya’dır. Bu mekânlar, romandaki şahısların 
yaşama tarzını simgeleyen ve hayata bakışlarını gösteren mekânlar olarak değer-
lendirilebilir. Paç, bir gecekondu mahallesidir. Almanya ise bu mahallede yaşayan 
insanların daha iyi bir hayata kavuşmak için gitmek istedikleri düş ülke durumun-
dadır. Darıca, Karaman, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gerede, Antalya, İstan-
bul, Mersin, Bartın, Ankara, Topraklık ise romanda sözü edilen diğer mekânlardır. 
Yazarın üçüncü romanı Yağmurla Giden, Ökse’nin devamı niteliğindedir. Roman, 
Emine ve çocuklarının Kumluca’dan İskenderun’a yaz tatillerini geçirmek üzere 
gelmeleriyle başlar. Olayların büyük çoğunluğu Emine’nin evinin bulunduğu Pı-
narbaşı Mahallesi’nde geçer. Romanda Konya, Mersin, Sarıseki, Payasa, Dörtyol, 
Kaş, Antalya, Çukurova, Yenice, Adana, Maraş, Esentepe gibi mekânlardan da 
bahsedilir. Ayrıca şilep, tren ve hastane,  kişilerin ruh hallerini ve izlenimlerini 
veren araçlar ve yerler olarak düşünülebilir. 

Yazarın dördüncü romanı Aksayan, bir hastanede başlar. İstanbul’da olduğu 
belirtilen hastanenin ismi verilmez. Kaza geçirdiği uçak, ise romanın başkişisi 
Turan’ın hatıraları vasıtasıyla sık sık hatırlatılır. İstanbul’un çeşitli muhitleri Tu-
ran ve Gülden’in vakit geçirdikleri mekânlar olarak karşımıza çıkarlar. Romandaki 
diğer mekân Turan’ın görmek istediği Paris’tir. Bu mekân kahramanın hayalini 
kurduğu, özlenen bir mekân olarak da düşünülebilir. Roman’daki diğer mekân 
Turan’ın kasabasıdır. Turan, İstanbul’dan ayrıldıktan sonra kasabasına geri döner. 
Bu kasabanın da ismi verilmez. Ayrıca kahramanın kaldığı ev de dekor olarak veril-
miştir. Romandaki olaylar kahramanın psikolojik durumuna göre daha çok kapalı 
mekânlarda geçmektedir. Yazarın beşinci romanı Acının Askerleri’nde mekânlar, 
geçmişteki ve şimdideki mekânlar olarak sınıflandırılabilir. Naime’nin çocukluğu 
Kurtuluş Savaşı yıllarına denk gelmiştir. Bulundukları şehir Antakya, oturdukları 
mahalle ise Dutdibi Mahallesidir. İskenderun, Kayseri, Karaman, Ereğli, Ankara, 
Adana vb. birçok mekândan da söz edilir. Son yıllarını torunu Nimet’le geçiren 
Naime’nin yaşadığı mahalle günümüzdeki mekân olarak karşımıza çıkar. Günel’in 
altıncı romanı Kalanlar ve Gidenler, 1957 seçimleri öncesinde Akdeniz kıyısındaki 
ismi verilmeyen bir kasabada geçer. Olayların geçtiği bu kasaba olaylara yön ve-
ren, şekillendiren bir mekân kimliği ile karşımıza çıkar. Ayrıca romanda Tahtacı 
Köyleri, İzmir, Aydın, Antalya, İstanbul, Zonguldak, Devrek gibi birçok mekândan 
söz edilir. 

Yazarın yedinci romanı Ve O Güzel Kadının Çocukları’nda olaylar değişik 
mekânlarda geçmektedir. Bu mekânlar roman şahıslarının karşılaştığı veya ça-
tıştığı mekânlar olarak düşünülebilir. İstanbul, Ankara, Konya başlıca mekânlar 
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olarak karşımıza çıkarlar. Ayrıca Meram, Fikirtepe, Yıldızbakkal, Maltepe, Yeşil-
yurt, Kadıköy, Samatya, Acıbadem, Haydarpaşa, İzmir, Adana, Küçükesat gibi 
mekânlardan söz edilir. Günel’in sekizinci romanı Eski Desenler’de mekân olarak 
üç şehrin ön plana çıktığını görürüz. İstanbul, Adana, Ankara. Romanda şahıslar 
zaman zaman karıştığı gibi mekânlar da karışmaktadır. Bu şehirler roman şahıs-
larının yaşadıkları yerler olarak karşımıza çıkarlar. Bodrum, Topraklık, Kadıköy, 
Cağaloğlu, Beykoz, Kavaklıdere, Melendiz Çayı, Ihlara Vadisi, Emirgan, İstiklâl 
Caddesi gibi yerler, romanda sözü edilen diğer mekânlardır. Yazarın dokuzuncu 
romanı Yasak Odası’nda mekân Ankara’dır. Dar mekân olarak da yazarın evi gös-
terilebilir. Ayrıca yazarın hatıraları aracılığıyla İstanbul’a dair bilgiler verilir. Ro-
manda Kızılay, Sıhhıye, Yenimahalle, Demetevler, Çiftlik Kavşağı, Devrek, Trab-
zon, Gölbaşı, Adana, Moda, Kadıköy, Üsküdar, Sakarya Caddesi vb. mekânlardan 
da söz edilir. Romandaki mekânlar romanın başkişisi yazar Burhan’ın yaşadığı ve 
anılarını yaşattığı yerler olarak düşünülebilir. 

Yazarın onuncu romanı Baraka’da mekân İncirlik Hava Üssü’ndeki askerleri-
mizin yaşadığı barakadır. Yüzbaşı Burhan’ın tayini İstanbul’dan Adana’daki İncirlik 
Hava Üssü’ne çıkar. Burhan ve diğer askerlerin yaşantılarının anlatıldığı romanda 
‘Baraka’ bu insanları bir arada tutan mekân durumundadır. Aksaray, Ankara, Bolu, 
İzmir, Konya, Mersin, Kanada, Almanya, Kayseri, Çankaya, Ermenek, Niğde, New 
Jersey vb. yerler, romanda sözü edilen diğer mekânlardır. Günel’in on birinci ro-
manı Ateş Uykusu’nda mekân isimleri kullanılmamaktadır. Romandaki mekânlar, 
kahramanların izlenimleri ve anılarındaki yerler olarak karşımıza çıkarlar. Özgür 
Çocuk Parkı, mezarlık, hapishane, pastane, hastane, adamın çalıştığı büro, otel 
sözü edilen mekânlar olarak karşımıza çıkarlar.  Yazarın on ikinci romanı Bütün 
Zamanlar’da mekânlar geçmişteki ve günümüzdeki mekânlar olarak sınıflandı-
rılabilir. Geçmişteki olaylar Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’da ve 
Hindistan’ın Gücerat eyaletinde geçmektedir. Günümüzdeki olaylar ise İstanbul 
ve Amerika’da geçmektedir. Villa, Kubbealtı, Divanhâne, Kanada, Avustralya, Yeni 
Zelanda, Diyarbakır, Halep, Karaman, Çengelköy, Dolmabahçe, Kızıldeniz, Kon-
ya, Amasya vb. yerler romanda sözü edilen diğer mekânlar olarak karşımıza çıkar-
lar. Yazarın on üçüncü romanı Ateş ve Kuğu’da mekân Sivas’taki yangının çıktığı 
Madımak Otelidir. Bunun yanı sıra Ankara, Amasra, İzmir, İstanbul, İskenderun, 
Konya, Kayseri, Buruciye Medresesi gibi mekânlardan da söz edilir. 

Yazarın on dördüncü romanı Güz de Geçer’e temel olan mekânlar Akbük, An-
kara ve Savil’in köyüdür. Romandaki olay örgüsü bu üç mekân etrafında şekillenir. 
Buna rağmen romanda birçok mekânın ismi geçer. Bu mekânlar arasında Gökyü-
zü Sahil Sitesi, Muğla, İstanbul, Kumkent, Duisburg, Marmaris, Kuşadası, Resim 
Galerisi, Urfa, Bahçelievler, Dikmen Keklik Pınarı, Çankaya yer alır. Günel’in on 
beşinci romanı Ahtapot’ta geniş mekân olarak İstanbul ve Ankara şehirlerini gö-
rürüz. Bu mekânların dışında Polatlı, İskenderun, Adana, Mavi Tuna Meyhanesi 
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gibi mekânların ismi geçer. Yazarın on altıncı ve son romanı Çakalkaplan’da mekân 
olarak iki şehir ön plana çıkar. Çakallar adlı ilk birimde olaylar İzmir’de Kaplan 
adlı ikinci birimde ise olaylar Ankara’da geçer. Bu şehirlerin dışında Aydın’ın Ka-
racasu ilçesi, Konur Sokak, Kurgu Kültür Merkezi, Hacettepe Hastane’si, GATA, 
Onkoloji hastanesi gibi birçok mekânın ismi geçer. 

Görüldüğü gibi Burhan Günel’in romanlarındaki mekânlar doğup büyüdüğü, 
yaşadığı yerlerden hareketle oluşturulmuştur. Kendisi bu durumu şu şekilde ifade 
eder: “Dört kitaplık ırmak romanımın ilk üç kitabı: Ökse, Yağmurla Giden, Ka-
lanlar ve Gidenler, andığım bu gemi yolculuklarımdan izler taşır. Akdeniz kıyısın-
daki iki ayrı yörede geçirilmiş birkaç yılın tanıklıklarından bolca yararlandığım 
romanlardır. Umut Zamanı adındaki bağımsız romanım ise tümüyle İskenderun 
ve Adana’daki yaşamlar üzerine kuruludur… 1971’den beri sürdürdüğüm profes-
yonel ölçülerdeki yazarlık uğraşımı ve dolayısıyla kendimi, ‘bilinçli bir Akdenizli 
yaratıcı olma” yolunda yetkinleştirmeye çabaladım. ‘Acının Askerleri’ adlı roma-
nımla Hatay’ın yaşadığı Fransız işgalini; ‘Baraka’ adlı romanımla Çukurova ör-
neğindeki insanımızla yeni işgalcilerin üssü olan bir toprak parçasında yaşanan 
ortak ‘acı’yı; Ökse, Yağmurla Giden, Kalanlar ve Gidenler, Ve O Güzel Kadının 
Çocukları, adlarını taşıyan dört kitaplık ırmak romanımla Çukurova’nın, Hatay’ın 
kısacası Akdeniz Bölgesi’nin ve oradan yansımalarla tüm ilkemizin 1950’lerden 
başlayarak geçirdiği evreleri (1970 sonlarına kadar) bireysel ve toplumsal gerçekli-
ğin dengeli bireşimini gözeterek anlattım… Akdeniz’in kendine özgü doğası, hem 
içsel gerçekliğimde hem de yazarlık eylemimde yansımalarıyla, dönüştürülmüş ve 
özümsenmiş gerçekliğiyle yer alıyor. Akdenizli olmasaydım o romanları, öyküle-
ri yazamazdım. Belki yine yazar olurdum ama bambaşka şeyler yazmak zorunda 
kalırdım. Akdenizlilik, genlerle bana bağışlanmış bir zenginliktir; kısacası, uygar 
olma, kendini, insanını ve yurdunu sevme bilincidir. Bu bilinci geliştirmeye, ürün-
lerimle başkalarına aktarmaya çabalıyorum. Bunu yaparken, Toroslar’dan geçip 
Tarsus üzerinden Çukurova’ya inerlerken, her yolculukta yeniden duyduğum o 
benzersiz coşkuyu ve onu andıran ama ondan birkaç adım daha önde koşan yara-
tıcılık heyecanını iliklerime kadar duyuyorum.” (Günel, 2006: 39 - 42) 

Burhan Günel’in romanlarında yukarıda da ifade edildiği gibi yaşadığı yerle-
rin mekâna yansımalarını görürüz. Hataylı olan yazarın romanlarında Akdeniz’in 
çeşitli il ve kasabaları bütün varlığıyla kendini hissettirir. Yazar, bu durumu başka 
bir yazıda şöyle açıklamaktadır. “Geriye dönüp baktığımda şunları da görüyorum. 
Hatay ve (daha çok da) Akdeniz, sanatçılığımı çok etkiledi. Ökse – Umut Zama-
nı – Yağmurla Giden – Acının Askerleri – Baraka adlı romanlarım ve pek çok 
öyküm Hatay ve Çukurova’da yaşayan insanları ve onların dünyasını anlatır. Bü-
tün yapıtlarımda ise Akdeniz’in güneşi, tuzu, havası, suyu, insanlarının duyarlılığı 
egemendir. Toroslar ve Akdeniz annem gibidir; sürekli olarak besler beni, gönen-
dirir, bağrına basar, sever, destekler, sonunda alnımdan öper, yüreğimi, bilincimi 
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emzirir. Kısacası dünyayla bağlantım ve sürekli ilişki kurmam Akdeniz ve Toroslar 
aracılığıyla gerçekleşmiştir. Onlar olmasaydı ben de olmazdım herhalde.” (Günel, 
2001: 7) 

Yukarıdaki satırlarda Günel’in romanlarında olayların cereyan ettiği mekânlar 
tek tek sıralanmıştır. Bu mekânlar çeşitli özellikleriyle karşımıza çıkarlar. Yaza-
rın romanlarında peyzaj ve dekorların sıklıkla kullanıldığı görülür. Romanlardaki 
dekorlar ile kişilerin yaşadıkları, gördükleri çevre anlatılır. Bu mekânlar, roman 
kişilerinin yaşama tarzını simgeleyen mekânlar olarak da düşünülebilir. Şehir ve 
kasaba dekorları ile şehirlerin kenar semtleri ile kasabalar, müşahedeye dayanan 
unsurlar ve bunların düşündürdükleri ile tasvir edilir. Ayrıca şehirlerin genel gö-
rünüşü anlatılırken göze ait ihsasları ifade eden kelimeler sıklıkla kullanılır. Ev 
dekorları ile kahramanın yaşadığı veya gördüğü mekânlar, zihninde teşekkül ettir-
diği düşünce ve hayaller etrafında müşahedeye ait unsurlarla birlikte verilir. Muh-
telif dekorlar içinde hastane, oda, otel gibi mekânlardan söz edilir. Bu mekânların 
görünüşü, insan ruhundaki izlenimleriyle birlikte anlatılır. Ayrıca romanlarda 
tren, uçak, gemi, şilep, taksi gibi ulaşım araçlarının da mekân olarak kullanıldı-
ğına şahit oluruz. Bu araçların kullanımı ile roman kişilerinin yolculuk sırasında 
yaşadıkları, gördükleri duygu ve düşünceleriyle beraber ifade edilir. Romanlardaki 
peyzajlarla görülen tabii manzara anlatılır. Bu manzaralar anlatılırken görme du-
yusundan faydalanılır. Renk ve şekil gibi unsurlar kullanılarak manzaralar tasvir 
edilir. Bu tasvirler, kişilerin zihninde uyandırdığı izlenimlerle beraber verilir. Böy-
lece peyzajlarda objektif ve subjektif unsurların birbirine karıştığı görülür. Yazarın 
romanlarındaki tabiat tasvirleri ve havada cereyan eden olaylar gözlemlerin bir 
ürünüdür ve roman kişilerinin ruhi yapısını ortaya koyacak biçimde düzenlen-
miştir.  Böylece manzaranın şekli tayin edilmiştir. 

Kısacası yazarın romanlarındaki peyzaj ve dekorlar, müşahede neticesi kaleme 
alınmıştır. Yazar gördüğü manzaranın zihninde teşekkül ettirdiği düşünce ve ha-
yalleri de müşahedeye ait unsurlarla birlikte anlatmıştır. Bu hususiyetlerden başka 
yazarın Acının Askerleri ve Bütün Zamanlar romanlarında geçmişle günümüz-
deki olayların iç içe işlendiği görülür. Acının Askerleri’nde Kurtuluş Savaşı yıl-
larında Hatay’ın işgali, Bütün Zamanlar’da Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
Osmanlı’nın Hindistan’a yaptığı sefer anlatılır. Bu romanlardaki mekânları da o 
dönemin şartlarını ve yaşayış tarzını ortaya koymak adına ayrı ayrı değerlendir-
mek gerekir. 

Yazarın romanlarındaki mekânlara baktığımızda gelir seviyesi düşük insan-
ların yaşadığı mahalleleri, kasabaları görürüz. Romanlarda İstanbul – Ankara – 
Adana – Hatay – Konya – İzmir en çok karşımıza çıkan şehirlerdir. Bu şehirler 
aynı zamanda yazarın hayatını sürdürdüğü yerlerdir. Denilebilir ki yazar yaşadığı, 
gezip gördüğü yerleri romanlarında mekân olarak kullanmıştır. Günel’in roman-
larında mekânlar, sürdürülen yaşama tarzını ifade eden yerler durumundadır. Ya-
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zarın romanlarındaki mekânlara bu dikkatle bakmak, romanları anlamlandırma-
mıza yardımcı olacaktır.  

Burhan Günel’in Romanlarında Zaman 

Romanın yapı unsurlarından bir tanesi de zamandır. Burhan Günel’in roman-
larında kurgulanan zamanın kendi hayatı ile paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. 
Yazar, kendi hayatında tanıklık ettiği, yaşadığı olayları romanlarının zamanlarında 
kurgulamıştır. Onun ilk romanları çocukluk yıllarından izler taşır. Yazarın sonraki 
romanlarının bazılarında da roman kişisi olarak kendisini kullandığını, kendi ya-
şadıklarından hareketle romanlarını oluşturduğunu ifade edebiliriz.  

Günel’in ilk romanı Ökse’de nesnel zaman bir yıllık süredir. 1955 – 1956 yılları 
arasındaki zaman diliminin anlatıldığı romanda geriye dönüşlerle kahramanların 
geçmişlerine gidilir ve zaman bu şekilde genişletilmiş olur. Eserin yazma zamanı 
ise 1972 yılıdır. İkinci romanı Umut Zamanı’nda yazar, zamanın kullanımıyla ilgili 
farklı bir teknik dener. Romanı iki bölüme ayıran yazar ‘Sonrası’ adlı bölümle önce 
olayların sonrasını, ‘Öncesi’ adlı bölümle de olayların öncesini anlatır. Romandaki 
nesnel zaman romanın başkişisi Sedat’ın yaşadıkları etrafında şekillenir. Bu zaman 
dilimi 19 -20 yıllık bir süreyi içermektedir. Bu uzun zaman dilimi, geriye dönüşler 
ve zamanlar arasında geçişler yapılarak verilir. Romanda Almanya’ya işçi olarak 
gidenlerin arttığı bir dönem anlatılır. Eserin yazma zamanı ise 1973 yılıdır. 

Yazarın üçüncü romanı Yağmurla Giden’de Ökse’deki olayların devamı anlatı-
lır. Romanda zamanla ilgili net tarihler verilmez. Romandaki nesnel zaman üç ay-
lık bir zaman dilimidir. Fakat kahramanların hatıraları aracılığıyla geçmişe gidilir. 
Geçmişteki olaylarla bağlantılar kurulur. Romanın yazma zamanı ise 1973 – 1975 
yılları arasıdır. Dördüncü roman Aksayan’da zamana ilişkin kesin tarihler veril-
mez. Romandaki geriye dönüşlerle şahısların geçmişlerini öğreniriz. Romandaki 
nesnel zaman on - on bir yıllık bir zaman dilimidir. Ayrıca romanda zamanlar 
arasındaki geçişler de net değildir. Romanın yazılma zamanı ise 1973 – 1978 yılları 
arasıdır. 

Beşinci roman Acının Askerleri’nde geçmişteki ve günümüzdeki olaylar bir 
arada verilir. Yazar, yaşlı bir kadının Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşadıkları ile son 
yıllarda yaşadıklarını roman başkişisinin hatıraları ile verir. Ayrıca romanda kesin 
tarihlerde belirtilmemiştir. Mevsim ve ay adları verilerek zamanlar arasında geçiş-
ler yapılmıştır. Romandaki nesnel zaman bir yıldır. Romanın başkişisi Naime’nin 
son bir yılını anlatan romanda geriye dönüşlerle ve hatırlamalarla Naime’nin geç-
mişte yaşadıkları da anlatılmaktadır. Romanın yazılma zamanı ise 1976 – 1980 
yılları arasıdır.  

Yazarın altıncı romanı Kalanlar ve Gidenler’de olaylar 1957 seçimleri öncesin-
de Akdeniz’de bir kasabada geçmektedir. Romandaki nesnel zaman üç aylık bir 
zaman dilimidir. Fakat şahısların geçmişlerine ait durumlar geriye dönüşlerle ve-
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rilmektedir. Ayrıca zaman, romandaki şahısların kararlarında (gitmek – kalmak) 
önemli bir rol oynar. Romanın yazılma zamanı ise 1982 yılıdır. Yazarın yedinci 
romanı Ve O Güzel Kadının Çocukları’nda ‘1968 Kuşağı’ olarak nitelendirilen bir 
kuşağın yaşadıkları kurgulanmıştır. Bu sebeple bu roman bir dönem romanı olarak 
adlandırılabilir. Romandaki nesnel zaman üç yıllık bir zaman dilimidir. Romanda 
1969 – 1972 yılları arasında roman kişilerinin yaşadıkları anlatılmıştır. Çağrışım-
lar ve geriye dönüşlerle geçmişteki olaylar arasında bağlantılar kurulmuştur. Ro-
manın yazma zamanı ise 1984 – 1985 yıllarıdır. Sekizinci roman Eski Desenler’de 
nesnel zaman üç aylık bir zaman dilimidir. Romandaki olaylar 1974 yılının son-
bahar aylarında gerçekleşmektedir. Romanda geçmişe ait olaylar geriye dönüşlerle 
verilmiştir. Romanda net tarihler yoktur. Zamanlar arasındaki geçişler kopuktur. 
Romanda şahıs ve mekânlar karıştığı gibi zamanlar da karışmaktadır. Romandaki 
zaman, aynı zamanda insanlardaki yozlaşmanın da nedeni olarak gösterilir. Ro-
manın yazılma zamanı ise 1972 – 1985 yılları arasıdır. Günel’in dokuzuncu roma-
nı Yasak Odası’nda nesnel zaman üç – dört aylık bir zaman dilimidir. Romandaki 
olaylar bir kış mevsiminde geçmektedir. Romanda kesin tarihler verilmemektedir. 
Mutlulukları bitiren hüzünleri getiren bir olgu olarak karşımıza çıkan zaman, ro-
manda işlevsel bir rol üstlenmiştir. Romanın yazılma zamanı ise 1987’dir. 

Yazar’ın onuncu romanı Baraka’da nesnel zaman dört beş aylık bir zaman dili-
mini kapsamaktadır. Romanda 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında İncir-
lik Hava Üssü’nde yaşananlar anlatılmaktadır. Romanda kesin tarihler verilmez. 
Sadece ay isimleri ve mevsimlerden söz edilir. Geriye dönüşlerle kahramanların 
geçmişlerine dair yaşadıkları verilir. Romanın yazılma zamanı ise 1974 – 1990 yıl-
ları arasıdır. Yazar romanını Kıbrıs Barış Harekâtı zamanında yazmış ancak emek-
li olduktan sonra 1991 yılında yayımlamıştır. Günel’in on birinci romanı Ateş 
Uykusu’nda nesnel zaman beş yıllık bir zaman dilimini kapsar. Romanda zaman-
lar net değildir. Kesin tarihler verilmez. Olaylar arasındaki geçişler geriye dönüş-
lerle yapılır. Romanın yazılma zamanı ise 1993 – 1996 yılları arasıdır.  On ikinci 
romanı Bütün Zamanlar, geçmişle günümüzün iç içe geçtiği bir romandır. 1530lu 
yıllarla, 1980li yıllarda geçen romanda, her iki zaman dilimindeki olaylar anlatı-
lır. Romanın isminin ‘Bütün Zamanlar’ olması da zamanın kullanımıyla ilgilidir. 
Çünkü roman farklı zamanlarda geçmektedir. Ayrıca romanda geriye dönüşler ve 
alıntılarla dünya tarihinde önemli yeri olan olaylardan söz edilir. Günümüzdeki 
olayların anlatıldığı yerlerdeki nesnel zaman dilimi iki haftalık bir süre iken; geç-
mişteki olayların anlatıldığı yerlerdeki zaman dilimi dört yıllık bir süreyi içermek-
tedir. Romanın yazılma zamanı ise 2000 – 2001 yılları arasıdır. 

Yazarın on üçüncü romanı Ateş ve Kuğu da geçmişle günümüzün iç içe geç-
tiği bir roman olarak değerlendirilebilir. Romanda 1993 yılında Sivas’ta yangında 
ölen insanlarımızın yaşadıkları anlatılır. O, olayları bizzat yaşayan roman yaza-
rı olayların üzerinden on yıl geçtikten sonra olayları anlatan bir roman yazmaya 
karar verir. Romandaki olaylar ileri ve geri gidişlerle anlatılmaktadır. Geçmişteki 
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ve şimdideki olaylar sürekli birbirinin içindedir. Romandaki nesnel zaman dilimi 
1993 – 2003 yılları arasını içeren on yıllık bir süreyi kapsar. Bu zaman dilimi ya-
zarın hatırlamalarıyla, geriye dönüşlerle verilmiştir. Romanın yazılma zamanı ise 
2001 – 2004 yılları arasıdır. Günel’in on dördüncü romanı Güz de Geçer, mevsim 
adlarıyla bölümlendirilmiş bir romandır. Romandaki nesnel zaman on beş on altı 
aylık bir zaman dilimidir. Bir güz mevsiminde başlayan roman ertesi yılın kış ay-
larında son bulur. Romanda geriye dönüşlerle Türkiye’nin yakın tarihindeki siyasi 
olaylardan söz edilir. Olaylar arasındaki geçişler kronolojik olarak devam eder. 
2004’ün güz mevsiminde başlayan roman 2005’in kış aylarında son bulur. Roma-
nın yazılma zamanı ise 2004 – 2007 yılları arasıdır. 

Yazarın on beşinci romanı Ahtapot’ta 12 Mart 1971’den sonra ülkemizde ya-
şanan olaylar anlatılmaktadır. Romanda net tarihler verilmemektedir. Mevsim-
lerden hareketle romandaki zamanı takip etmek mümkündür. Bu takipten 1971 
yılının Ağustos sonu itibariyle başlayan romanın 1972 yılının kış aylarında bittiği 
görülebilir. Kısacası romandaki olayların 15 – 16 aylık bir zaman dilimi içerisin-
de geçtiği ifade edilebilir. Yazarın on altıncı ve son romanı Çakalkaplan’da Ferhat 
Ceylan’ın yaşamış olduğu iki yıllık süreç anlatılmaktadır. Romandaki reel zaman 
dilimi bir bahar mevsiminde başlar, bir bahar mevsiminde biter. İki yıllık süreçte 
roman kahramanının yaşadıkları, geriye dönüşlerle verilmektedir. 

Görülüyor ki Günel’in romanlarında zaman olarak Türkiye’nin son elli yedi 
yılı anlatılmaktadır. 1955’ten 2012’ye kadar geçen süre zarfında Türk insanının 
yaşamış olduğu olaylar, Günel’in romanlarının ana eksenini oluşturur. Bu zaman 
dilimi yazarın hayatıyla da paralellik gösterir. Günel’in romanlarında zamanın 
kullanımıyla ilgili şu ortak özellikleri görürüz. Romanlarda geriye dönüşler ve 
hatırlamalar sıklıkla kullanılmıştır. Bazı romanlarda şimdi ile geçmiş iç içe işlen-
miştir. Romanların çoğunluğunda olay zamanı bir yıl veya daha az bir süre de 
geçmektedir. Romanlarda kesin tarihler belirtilmemektedir. Mevsim, ay veya gün 
isimleriyle zamanlar arasında bağlantı kurulmaya çalışılır. Türkiye’nin yakın tari-
hine ait sosyal ve siyasi olaylar romanlarda işlenmiştir. Bazı romanlarda zaman-
lar karışırken bazılarında zamanlar kronolojik olarak düzenlenmiştir. Kısacası 
Günel’in romanlarındaki zaman anlayışı Türkiye’nin yakın tarihinde yaşadıkları 
ve yazarın hayatıyla paralellik gösterir.  

Burhan Günel’in Romanlarında Tema 

Olay örgüsü temayı verecek biçimde oluşturulur.  Her romanda bir tema işle-
nir. Romandaki temanın dışında temayı destekleyen duygu, düşünce ve olaylar da 
olabilir.  Günel’in romanlarında genellikle bir tema etrafında birden çok duygu, 
düşünce ve olayın işlendiğini görürüz. Romanlardaki ilişkiler etrafında belirlenen 
olay örgüsünün şekillendirdiği temalar Günel’in eserlerinde şu başlıklar altında 
karşımıza çıkar. 
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Maddi İmkân –İmkânsızlık Çatışması 

Bu tema, iki farklı romanda ele alınır. Gelir seviyesi düşük insanların anlatıldı-
ğı yazarın ilk romanlarında bu temayı görmemiz mümkündür. Yazarın ilk romanı 
Ökse’de Mehmet Efendi ve ailesinin yaşamış olduğu maddi imkânsızlıklar, ikinci 
romanı Umut Zamanı’nda ise Sedat ve ailesinin yaşadıkları maddi imkânsızlıklar 
anlatılarak bu tema işlenir. 

Toplum Baskısı 

Bu tema, Yağmurla Giden romanında ele alınır. Yazarın üçüncü romanı olan 
Yağmurla Giden’de bazı toplumsal baskıların insanları yanlışa sürükleyebileceği 
anlatılmak istenir. Bu durum roman kahramanı Emine’nin yaşadıkları çevresinde 
işlenir. 

Yabancılaşma  

Bu tema, Günel’in dördüncü romanı olan Aksayan’da karşımıza çıkar. Roma-
nın başkişisi Turan’ın şahsında bireyin topluma yabancılaşması verilir. Turan’ın 
fizyolojik ve psikolojik durumu topluma yabancılaşmasına neden olur. 

Büyük Sosyal Hadiselerin ‘Küçük - İnsanların’ Dünyalarındaki Etkileri  

Bu tema, yazarın beşinci romanı olan Acının Askerleri’nde karşımıza çıkar. Ro-
manın başkişisi durumundaki Naime’nin gençlik yıllarında şahit olduğu Kurtuluş 
Savaşı ve bu yıllarda yaşadığı acılar, Naime’nin ömür boyu yaşayacağı acıların da 
temeli durumundadır. Bu durum, ‘Büyük Sosyal Hadiselerin ‘Küçük İnsanların’ 
Dünyalarındaki Etkileri’ söz grubuyla ifade edebileceğimiz bir temaya vücut verir. 
Bu temanın işlendiği diğer bir roman Ateş ve Kuğu’dur. 1993 yılında Sivas’taki 
Madımak Oteli’nde yakılan otuz yedi insanımızın yaşadıkları romandaki olay 
örgüsünü şekillendirir. Romanı yazan yazar bu yangını yaşayanlar arasındadır. 
Yangından kurtulur. Fakat yangının izlerinden kurtulamaz. Yaşadıklarından on 
yıl sonra yangını ve yaşananları anlatmak üzere bir roman yazmaya karar veren 
yazarın bu süre içerisinde yaşadıkları acılar, sosyal hadiselerin insanların dünya-
sındaki etkileri olarak düşünülebilir. Romanda bu temadan hareketle yazılmıştır. 
Yazarın on beşinci romanı Ahtapot’ta da toplumdaki siyasi ve sosyal hadiselerin 
insanların yaşamlarındaki etkileri üzerinde durulmaktadır. 12 Mart 1971 darbesi 
ve sonrasında ülkede yaşanılan durumun insanların hayatlarını nasıl alt üst ettiği 
anlatılmak istenir. 

Kasabadaki Yerli Halk ile Kasabaya Dışarıdan Gelenlerin ve Memurların 
Çatışması

Günel’in altıncı romanı olan Kalanlar ve Gidenler’de işlenen bir temadır. Ro-
manda 1957 seçimleri öncesinde Akdeniz’de bir kasabada yaşananlar anlatılır. Ka-
sabada yaşayan yerli halk ile kasabaya dışarıdan gelenler ve memurlar arasındaki 
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çatışma romandaki temaya vücut verir. Farklı değer yargılarına sahip bu insanla-
rın hayat karşısındaki tutum ve davranışları temayı oluşturur. 

Bir Kuşağın Yaşadıkları

Bu tema, yazarın yedinci romanı Ve O Güzel Kadının Çocukları’nda karşımıza 
çıkar. Roman, ‘68 Kuşağı’ olarak adlandırılan kuşağın yaşadıkları üzerine kurulur. 
Romanda insan ve insana ait değerlerin öneminden bahsedilir. İnsanın değerli bir 
varlık olduğu vurgulanarak genç insanların çeşitli güçler tarafından kullanıldığı 
anlatılmaya çalışılır. Bu kuşağın yaşadıkları, aynı zamanda romanın temasına da 
vücut verir. 

Halden Şikâyet, Arzu Edileni Arama 

Bu tema, yazarın sekizinci romanı Eski Desenler’de karşımıza çıkar. Roman 
içinde roman yazma denemesinin uygulandığı romanda, romanın kahramanı ve 
roman kahramanının yazmış olduğu romandaki kahraman çevresinde insanların 
halden memnun olmayarak sevgiyi farklı kişilerde aradıklarını görürüz. Roman 
kahramanlarının yaşadıkları evlilik dışı, yasak ilişkiler ‘arzu edileni arama’ çabası 
olarak düşünülebilir. Romandaki olaylar bu tema çevresinde vücut bulur. 

İnsan Sevgisi  

‘İnsan Sevgisi’ temasının işlendiği romanlardan birisi yazarın onuncu romanı 
Baraka’dır. Roman kişileri, sevgisizlik nedeniyle acı çekerler. İnsanların birbirle-
riyle ilişkilerinde karşılıklı sevgi ve saygının olması gerektiği vurgulanır. ‘İnsan 
Sevgisi’ temasının işlendiği bir diğer roman da yazarın on birinci romanı Ateş 
Uykusu’dur. Romanın başkişisi ‘Adam’ içinde yaşadığı dünyanın bozulmuşluğuna, 
çürümüşlüğüne rağmen sevgiyle hayata tutunmaktadır. Romanda ayrıca insanla-
rın hayata ve sevgiye dair birçok şeyi tükettikleri anlatılmaya çalışılır. Toplumda-
ki yozlaşmanın insanları bozduğu ve bunun neticesinde birçok şeyin tüketildiği 
vurgulanmak istenir. Sevginin de bu tüketilen şeylerin başında geldiği ifade edilir. 
Burhan Günel, ince duyarlılıkların yazarıdır. Romanlarında ‘insan sevgisi’ üzerin-
de durur. İnsanların birbirlerini sevmesi gerektiğini düşünür. Bu tema, ayrıca ya-
zarın Acının Askerleri, Kalanlar ve Gidenler, Ve O Güzel Kadının Çocukları, Eski 
Desenler romanlarında da varlığını hissettirir. Görülüyor ki Günel’in romanların-
da ‘insan sevgisi’ büyük yer tutar. Sevgi, romanlarda insanları birbirine bağlayan, 
insan varlığını tamamlayan bir tema olarak karşımıza çıkar. Bu tema aracılığıyla 
sevgisiz toplumlarda insanların acı çektiği dile getirilerek, sevginin insanı, büyü-
ten, yücelten bir duygu olduğu anlatılmaya çalışılır. 

Kendisiyle Hesaplaşan Birey ve Sıkıntıları

Bu tema, yazarın dokuzuncu romanı Yasak Odası’nda karşımıza çıkar. ‘Yasak 
Odası’ romanında kendi kendisiyle hesaplaşan birey ve onun yaşadığı sıkıntılar 
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eserin merkezinde yer alır. Tema bu bireyin kendi kendisini değerlendirmesi çev-
resinde vücut bulur. 

Küreselleşme 
Yazarın on ikinci romanı Bütün Zamanlar’da işlenen bir temadır. Günümüz-

deki Prens Burhan’ın Amerika’da katılmış olduğu toplantılarda dünyada ve ülke-
mizde küreselleşmenin nasıl gerçekleşeceği üzerinde durulur. Tema, bu kavram 
etrafında vücut bulur. 

Aşk  

Yazarın on dördüncü romanı Güz de Geçer’de işlenen bir temadır. Ressam Ba-
harten (Yalım) Gülüş ile Hukuk Fakültesi öğrencisi Savil’in yaşamış olduğu bu aşk, 
romandaki temaya vücut verir. Bu aşk etrafında Türkiye’nin dününe ve bugüne ait 
birçok olaydan söz edilerek ülkemizin içinde bulunduğu durum anlatılmak iste-
nir. 

Kaba Güç Düzeninin İnsanlar Üzerinde Oluşturduğu Korku ve Toplum Ya-
pısındaki Bozukluk 

Yazarın on altıncı ve son romanı Çakalkaplan’da bu tema işlenmektedir. “Ro-
manda yönetim ve denetim erkinin insanları sımsıkı sardığı, bundan kaynaklanan 
korkuların birçok bireysel ve toplumsal sorunun nedeni olduğu üzerinde durulur.” 
(Sakallı, 2012: 360) 

Yukarıdaki temalara baktığımızda Günel’in romanlarındaki temaları iki ana 
başlıkta toplamanın doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi insana 
ait durum ve değerlerin işlendiği temalar olarak ifade edebiliriz. Bunları şöyle sı-
ralayabiliriz. 1. Maddi imkân – Maddi imkânsızlık çatışması 2. İnsan Sevgisi 3. 
Toplum Baskısı 4. Aşk 5. Bireyin Kendisiyle Hesaplaşması ve Sıkıntıları 6. Yaban-
cılaşma 7. Büyük Sosyal Hadiselerin ‘Küçük İnsanların’ Dünyalarındaki Etkileri 8. 
Kasabadaki Yerli Halk ile Kasabaya Dışarıdan Gelenlerin, Memurların Çatışması, 
9. Hâlden Şikâyet ve Arzu Edileni Arama 10. Kaba Güç Düzeninin İnsanlar Üze-
rinde Oluşturduğu Korku ve Toplum Yapısındaki Bozukluk 

İkinci grup temaları ise Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan olayların işlendiği te-
malar söz grubuyla ifade edebiliriz. Bunları da şu başlıklar altında toplayabiliriz. 
1. ‘68 Kuşağı’ 2. Küreselleşme. 

Bu temaları destekleyen diğer duygu, düşünce ve olayları ise şöyle ifade ede-
biliriz. 1. Umut ve Umutsuzluk 2. Gerçek X Hayal (Kurgu) çatışması 3. Ölüm dü-
şüncesi ve intihar 4. Başkaldırı – isyan 5. Sorumluluk 6. Kuşak çatışması 7. Çocuk 
Sevgisi 8. Özlem 9. Toplumdaki Bozulma – Çürüme 10. Tüketilmişlik 11. Birey X 
Toplum Çatışması 12.İnanç 13.Ateş 14. Sevgisizlik 15. Savaş 16. Milliyet Çatışması 
17. İktidar Mücadelesi 18. Sömürgecilik 19. Çarpık Kentleşme 20. İrtica ve Kürt 
Sorunu 21. ‘12 Mart Muhtırası’ 22. ‘12 Eylül Darbesi’ 23. Sivas Olayı 24. Çevre 
Kirliliği’  
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Yazar, romanlarında ilk grupta ifade ettiğimiz temalarla insanı, insanın toplum 
içindeki yerini anlatmaya çalışır. Onun ikinci grupta işlediği temalar ise olaylara 
bakışını, değerlendirişini ve yorumlayışını içerir. Görülüyor ki Günel, romanların-
da işlediği temalarla ‘bireyi ihmal etmeyen, gerçekçi bir yazar’ kelime gruplarıyla 
ifade edebileceğimiz bir duruş sergiler. Onun olayları yorumlayışı, gözlemciliği ve 
içtenliği romanlarındaki temalarda açıkça gözlenir. 

Burhan Günel’in Romanlarında Anlatım 

Roman anlatma esasına bağlı edebi bir türdür. Anlatım farklı unsurlar kulla-
nılarak gerçekleştirilir. Bunları anlatıcı – bakış açısı, anlatım türleri, anlatım tek-
nikleri ile dil ve üslûp özellikleri başlığı altında toplamamız mümkündür. Anlatma 
esasına bağlı bütün edebi türlerde olduğu gibi romanda da bu unsurların çeşitli 
şekillerde kullanıldığını görürüz.  “Bakış açısı, anlatma esasına bağlı metinlerde 
vaka zincirlerini ve bu zincirin meydana gelmesinde kullanılan, mekân, zaman, 
şahıs kadrosu gibi unsurların kim tarafından görüldüğü, idrak edildiği ve kim ta-
rafından, kime nakledilmekte olduğu sorularına verilen cevaptan başka bir şey 
değildir.” (Aktaş, 2003: 78) Burhan Günel’in romanlarında genellikle ‘hâkim bakış 
açısı’nın kullanıldığını görürüz. Yani anlatıcı itibari âleme aittir. Nakledilmek is-
tenilen itibarî âlem ile ilgili her şeyi bilen ve gören durumundadır. Bundan başka 
Günel’in romanlarında ‘kahraman anlatıcının bakış açısı’nın da kullanıldığına şa-
hit oluruz. Bu durum romanlarda şu şekilde gerçekleşir. Romanlar genellikle ila-
hi bir anlatıcı tarafından nakledilir. Fakat bazı durumlarda ilahi anlatıcı, anlatımı 
roman kişilerine bırakır. Böylece okuyucu, romandaki olaylarla ilgili bazı bilgileri 
bizzat kahraman anlatıcının bakış açısından öğrenir. Günel’in romanlarında gör-
düğümüz diğer bir anlatım özelliği de ‘birden çok anlatıcı’ söz grubuyla ifade ede-
bileceğimiz anlatım çeşitliliğidir. Bu çeşitlilik yazarın onuncu romanı Baraka’da 
görülmektedir.  

Günel’in romanlarında gördüğümüz anlatım türlerini öyküleme, betimleme, 
diyalog, açıklama, şeklinde sınıflandırabiliriz. Günel’in romanlarında gözlem ve 
dış dünya önemli bir yer tutar. Yazarın, yaşamış olduğu yerleri, olayları, tanıdı-
ğı kişileri romanlarında kurguladığını söyleyebiliriz. Gerçek hayattan aldıklarını 
kurgulayarak bireyi ve bireyden hareketle toplumu anlatmaya çalışan yazarın ro-
manlarında öykülemenin yeri büyüktür. Yazar, ana ve geçmişe ait olayları öyküle-
me yoluyla okuyucuya aktarır. Okuyucu, öyküleme ile olay ve kahramanlarla ilgili 
birçok bilgi edinir, olayları ve kişilerin ilişkilerini anlamlandırır. Yazarın başvur-
duğu diğer bir anlatım türü ise betimlemedir. Özellikle kişilerin ve mekânların 
anlatımında bu tür kullanılır. Yazar, kişilerin fiziksel ve ruhsal özelliklerini be-
timlemeler yaparak anlatır. Ayrıca panorama – peyzaj ve dekor olarak mekânlar 
da betimlemeler aracılığıyla verilir. Kısacası betimlemeler, Günel’in romanlarında 
kişilerin ve mekânların tanıtımında kullanılan bir tür olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Yazarın kullandığı diğer bir anlatım türü ise diyalogdur. Bu türün kullanımıyla 
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kişilerin olaylar etrafında birbirleriyle konuşmaları verilir. Bazen de roman kahra-
manlarının diyaloglarla olaylar hakkında değerlendirmeler yaptıklarını görürüz. 
Günel’in romanlarında kullandığı anlatım türlerinden birisi de açıklamadır. Yazar, 
açıklamalar vasıtasıyla olaylar – kişiler ve durumlar hakkında okuyucuyu bilgi-
lendirmektedir. Yazar, romanlarında kullanmış olduğu bu türler ile romanlarını 
kurgulamış ve okuyucuya aktarmıştır. 

Günel’in romanlarında gördüğümüz teknikleri geriye dönüş (flashback), iç 
monolog, benzetme, montaj, bilinç akışı, mektup, metinlerarasılık, psikolojik çö-
zümlemeler, (duyurular – genelgeler- iletiler), leitmotiv başlıkları altında toplaya-
biliriz. Günel’in romanlarında geriye dönüş tekniğinin sıklıkla kullanıldığını söy-
leyebiliriz. Yazarın, şimdiye ve geçmişe ait olaylar arasındaki bağlantıyı kurmak, 
kişilerin düne ve bugüne ait yaşantılarını okuyucuya aktarmak adına bu tekniği 
kullandığını görürüz. Günel, iç monolog tekniğini kullanarak kişilerin olaylar, du-
rumlar ve kişiler hakkındaki duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarmak ister. 
Bilinç akışı tekniği vasıtasıyla da kişilerin iç dünyasında yaşadıklarını anlatmayı 
amaçlar. Günel’in kullandığı tekniklerden birisi olan benzetmeler ile kişileri, olay-
ları veya nesneleri bireylerde çağrıştırdıkları başka şeylere benzeterek okuyucu-
nun bilincini açık tutar. Kullanmış olduğu montaj tekniği ile de başka metinlerden 
romanlarına alıntılar yapar. Bu alıntılar içerisinde (duyurular – genelgeler ve ile-
tilerde) bulunmaktadır. Yazar, yapmış olduğu psikolojik çözümlemeler ile roman 
kişilerinin ruh dünyalarını verir. Leitmotiv tekniği ile de belirli kavramları bazı 
romanlarında sıklıkla kullandığı görülür. (Acının Askerleri, karınca ezmez, Ve O 
Güzel Kadının Çocukları vb.) Yazarın kullanmış olduğu mektup tekniği ile kurgu-
yu zenginleştirdiğini söyleyebiliriz. Metinlerarasılık tekniği ile de dış dünyadaki 
bazı roman veya eserlere göndermeler yapar. 

Yazarın yukarıdaki teknikler dışında kullanmış olduğu çeşitli özelliklerden 
de söz etmek yerinde olacaktır. Yazarın romanları genellikle bölümlendirilmiştir. 
Yazar bunu rakamlar ve adlar kullanarak yapmıştır. Bu durum okuyucunun ro-
manlardaki olay akışını takip etmesi açısından önemlidir. Yazarın romanlarında 
gördüğümüz özelliklerden birisi de ‘Roman içinde roman yazma’ denemesinin 
uygulanmış olmasıdır. Yazarın Eski Desenler, Yasak Odası, Baraka, Bütün Zaman-
lar, Ateş ve Kuğu, Güz de Geçer romanlarında gördüğümüz bu teknikte roman 
kahramanları romana adını veren bu eserleri yazmakta veya bu eserleri yazma-
yı düşünmektedirler. Ayrıca yazar bazı romanlarında (Yağmurla Giden ve Umut 
Zamanı’nda) romanın kurgusuyla ilgili farklı teknikler kullanır. Örneğin Yağmurla 
Giden adlı romanında ‘Zaman Dışı’ başlıkları adı altında olayları çocuğun gözüyle 
nakletmektedir. Ayrıca Umut Zamanı romanında romanı ‘Sonrası’ ve ‘Öncesi’ adlı 
iki bölüme ayırarak önce olayların sonrasını anlatmakta sonra olayların öncesine 
dönmektedir. Günel’in romanlarında kullandığı bu tekniklerle, anlatımı süslediği-
ni, kurguyu çeşitlendirdiğini söyleyebiliriz. 
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Burhan Günel, 1970’li yıllardan itibaren yazın dünyasının içinde olan bir ya-
zardır. Onun dili ve üslûbu da yazdıkça gelişmiştir. O romanlarında ve diğer eser-
lerinde ‘dil özenini’ ön plânda tutarak yazar. Dile egemen olmadan, dilde kendine 
özgü alanlar açmadan edebiyatçı olunamayacağına inanır. Onun romanlarındaki 
dil özelliklerine baktığımızda şiirli bir anlatım ile karşılaşırız. Romanları mensur 
şiiri hatırlatacak tarzda yazılmıştır. Kendisi de yazarlığını özetleyecek tanımı ‘şiirli 
gerçekçilik’ olarak ifade eder. (Günel, 2001: 5) Onun romanlarında okuyucuyu 
zorlamayan sade ve ayrıntıdan uzak bir dil kullanılır. Konu seçiminde özgün ol-
mayı isteyen yazar dili kullanırken de özgün olmayı tercih eder. Duru, akıcı ve ra-
hat bir dilin onun eserlerinin bütününe hâkim olduğu görülür. Bazı romanlarında 
anlattığı yörenin insanlarını konuşturur. Buralarda yöresel dili bozmaz. Bazı ro-
manlarında ise işlediği temalara göre imge ve çağrışımlarla yüklü bir dil kullanır. 
Kısacası Günel’in dili, edebiliği kavramış bir yazarın dili olarak düşünülebilir. Sade 
ve şiirselliğe yakın bir dil olarak nitelendirilebilir. 

Sonuç

1970li yıllarda yazmaya başlayan Burhan Günel, günümüze kadar bu yazı ça-
lışmalarını sürdürür. Yazarın ilk romanı Ökse 1972’de, son romanı Çakalkaplan 
ise 2012 yılında yayımlanır. 16 romanı olan yazarın 17 hikâye kitabı, 2 inceleme 
kitabı, 1 gezi kitabı, 14 tane çocuk romanı ve hikâyesi, 3 adet de şiir kitabı bulun-
maktadır. Yazar, edebiyatın teorik yönüyle de ilgilenen bir kişi olarak karşımıza 
çıkar. Onun roman ve roman teorisi ile ilgili birçok yazısı bulunur. Yetmişli yıllar-
dan günümüze kadar edebiyatın hemen her alanında sayısız esere imza atmış olan 
yazar, kırk yıla yaklaşan sanat yaşamındaki eserleriyle on tane de ödül alır. Onun 
romancılığına baktığımızda romanlarının kendi yaşamından izler taşıdığını gö-
rürüz. O, yaşadıklarından, gördüklerinden, bildiklerinden hareketle romanlarını 
kurgulayan bir yazar olarak düşünülebilir. 

Burhan Günel, ‘insan’ ve ‘insana ait değerleri’ anlatan bir yazardır. Onun ro-
manlarındaki insanlar yaşadıkları çevre içerisinde ele alınırlar. İlk romanları, 
Türkiye’de iç göç (kentleşme), dış göç ve sanayileşme sürecinin yaygınlaştığı yıllar-
da şehirlerin gecekondu mahallelerinde ve kasabalarda yaşayan insanların yaşam 
mücadelesi üzerine kuruludur. Yazar, ‘Küçük İnsan’ söz grubuyla ifade edebile-
ceğimiz bu insanları gözlemlerinden hareketle kurgulayarak onların dünyasına 
girer. Ökse, Umut Zamanı, Yağmurla Giden, Kalanlar ve Gidenler adlı romanla-
rında onların yaşam kavgalarını, umutlarını, çelişkilerini, arzularını, sevgilerini, 
sorunlarını, tutum ve davranışlarını ele alır. Hayata tutunmaya çalışan, kendisiyle 
ve çevresiyle sürekli mücadele içinde olan bu ‘küçük insanların’ değer yargılarını 
gösterir. Ve O Güzel Kadının Çocukları romanı ile 70li yılların özeleştirisini yapar. 
İdeolojik kimlik bunalımı içerisindeki insanların yaşadıkları dramı anlatır. On be-
şinci romanı Ahtapot’ta da benzer olgular üzerinde durur. Acının Askerleri ile Ateş 
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ve Kuğu adlı romanlarında bireysel ve sosyal acıları bir arada işler. Bu romanlar-
da büyük sosyal hadiselere maruz kalmış (Kurtuluş Savaşı, Sivas Olayı) bireylerin 
ruh dünyalarındaki etkilerini gözler önüne serer. Aksayan romanıyla kendisine 
ve çevresine yabancılaşan bireyin psikolojik durumunu anlatır. Bireyin çöküşü ve 
yaşama isteğini yitirişi üzerinde durur. Yasak Odası, adlı romanıyla bireyin iç dün-
yasına yönelişini, kendisiyle hesaplaşmasını ve sıkıntılarını işler. Baraka ve Ateş 
Uykusu romanlarıyla sevgisizlik yüzünden acı çeken insanları anlatır. İnsan sevgi-
sini bir problem olarak ele alır. Eski Desenler, adlı romanıyla kadın erkek ilişkile-
rini irdeler. Çarpık ilişkilerin toplum yapısını bozduğunu anlatmaya çalışır. Bütün 
Zamanlar romanıyla mekânlar ve zamanlar arasında bölünen insan ile geçmiş ve 
günümüz arasında bağlantı kurar. İnsanların iktidar ve güç adına birbirilerini na-
sıl ve hangi yollarla yok ettiklerini vurgular. Güz de Geçer adlı romanında bir aşkı 
anlatır. Birbirini seven iki insanın yaşadıklarıyla Türkiye’nin dününü ve bugününü 
sorgular. On altıncı ve son romanı Çakalkaplan’da asker emeklisi bir yazarın iki 
yıllık zaman diliminde yaşadığı ve şahit olduğu entrika yüklü olaylar anlatılır. 

Görülüyor ki Günel’in romanlarında ‘insan sevgisi’ önemli bir yer tutar. O, he-
men hemen bütün romanlarında insana ait değerleri işler. Romanlarda farklı de-
ğer yargılarıyla karşımıza çıkan bu insanların kimisi daha iyi bir hayatın özlemini 
kurarken kimisi her geçen gün bozulan toplumda var olma mücadelesi verir. Bi-
reylerin toplum içindeki yerini anlatan yazar, bireylerin bozulmasıyla birlikte top-
lum yapısının da bozulduğunu anlatmak ister. Ayrıca romanlarında Türkiye’nin 
yakın tarihinde yaşamış olduğu toplumsal ve siyasi olaylara da yer verir. Böylece 
Türk insanının son kırk yıl içerisinde yaşadıklarına ışık tutar. 

Günel, gözlem gücü yüksek bir yazardır.  O, hayatın içinde olanı, roman gerçek-
liği içerisinde vermesini bilen bir yazar kimliğiyle karşımıza çıkar. Yaşanılmış ve 
yaşanabilir olan şeyler romanlarının içeriğini oluşturur. Onun roman kahraman-
ları dış dünyada karşılaşabileceğimiz tiplerdir. O, dış dünyada karşılaştığı insan-
ları, olayları, durumları kurgulayarak romanlarını oluşturur. Hataylı olan yazarın 
romanlarında ‘Akdeniz’ bölgesinin duyarlılığı varlığını hissettirir. Romanlarında 
insan sevgisi, aşk, tutku, acı, ayrılık, yalnızlık, aldanış ve aldatış, umut, umutsuz-
luk, özlem, kendisiyle ve çevresiyle hesaplaşma ön planda yer alır. Romanlardaki 
zaman kullanımına baktığımızda romanların çoğunda olay zamanı bir yıl veya 
daha az bir sürede geçer. 1955’ten 2012’ye elli yedi yıllık bir zaman içerisinde Türk 
insanının yaşamış olduğu sosyal ve siyasi hadiseler, yazarın romanlarında işlen-
miştir. Bu süre içerisinde yaşananlar, yazarın hayatıyla da paralellik gösterir. Bazı 
romanlarda zaman kronolojik olarak devam ederken bazı romanlarında geriye dö-
nüşler ve hatırlamalarla zamanlar birbirine bağlanır. Yazarın romanlarında Hatay, 
Ankara, İstanbul, Adana, Konya, İzmir gibi şehirler mekân olarak ön plana çıkar. 
Bu şehirler aynı zamanda yazarın hayatını sürdürdüğü yerlerdir. Yazarın romanla-
rında dekor ve peyzajların sıklıkla kullanıldığı görülür. Bu peyzaj ve dekorlar mü-
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şahade neticesi kaleme alınmıştır. Yazar, gördüğü manzaranın zihninde teşekkül 
ettirdiği düşünce ve hayalleri de müşahadeye ait unsurlarla birlikte verir. Günel’in 
romanlarındaki mekânlar için sürdürülen yaşama tarzını ifade eden yerler tanım-
lamasını yapabiliriz. Anlatım açısından bakıldığında romanlarda genellikle ‘hâkim 
bakış açısı’nın kullanıldığı görülür. Bazı romanlarda anlatıcı sözü kahraman anla-
tıcıya bırakır. Buralarda olaylar, ‘kahraman anlatıcının bakış açısı’ndan nakledilir. 
Ayrıca Baraka romanında olaylar birden çok anlatıcı tarafından aktarılmaktadır. 
Romanlarında öyküleme, betimleme, diyalog, açıklama gibi anlatım türlerini, ge-
riye dönüş, iç monolog, benzetme, montaj, bilinç akışı, mektup, metinlerarasılık, 
psikolojik çözümlemeler, leitmotiv gibi modern anlatım tekniklerini kullandığı 
görülür. Burhan Günel, romanlarını ve diğer eserlerini oluştururken özgünlüğe 
büyük önem verir. Dili kullanmada göstermiş olduğu özen dikkat çekicidir. Şii-
re yakın bir dili vardır. Günel’in romanlarındaki yapısal özellikler tutarlıdır. Ro-
manlarını rakamlarla veya şahıs isimleriyle adlandırarak bölümlendirir. Temaları 
yapıya uygun olarak vücut bulmuştur. Romanları, yazıldıkları yılların şartlarını 
göstererek içinde bulundukları dönemin zihniyetini verir. Gerçekçi bir çizgide gö-
rülen romanlarında kurgusal özellikler bir bütünlük arz eder. 

Yazı faaliyetini hâlâ sürdüren Günel’in, 2012’ye kadar yazdığı on altı romanıyla 
1970 sonrası Türk romanına önemli bir katkı sağladığı söylenilebilir. Yazar, ro-
mancılığının yanında, hikâyeci, şair, eleştirmen, oyun yazarı, çocuk edebiyatçısı, 
deneme yazarı kimlikleriyle de karşımıza çıkar. Onun romanlarının ve romancı-
lığının incelendiği bu çalışmada, onun roman anlayışını “insanı seven ve ona ait 
değerlerin korunması gerektiğine inanan, bireylerden hareketle toplum yapısını 
anlatan, eleştirel gerçekçi bir yazar” söz gruplarıyla tanımlamanın yerinde olacağı 
düşüncesindeyim. 
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10–12 Yaş Danışmanlık Hizmeti Alan 
Çocukların Durumlarının Belirlenmesinde 

Resmin Önemi
10-12 Age Consulting Service Area Determination of Status of 

Children The Importance of the Picture

Tolga AKALIN*
Alev ÜSTÜNDAĞ**

Özet:

Bu araştırma Eskişehir Geçlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmeti Merkezi’ne baş-
vuran 10-12 yaş arasındaki 15 çocuğa, cinsiyet ayırımı yapılmadan,  “Herhangi 
bir gününüzün resmini çizer misiniz?”  sorusu sorularak yapılmıştır. Bu çalışma 
çocuğun iç dünyasının resim yoluyla dışavurumunu sağlama, bu yolla veri elde 
etme için planlanmış ve uygulamaya sokulmuştur. Ortayak çıkan resimler uzman-
lar tarafından yorumlanmıştır. 

Araştırmada amaç;  çocukların ruhsal durumlarını incitmeden, varsa sorun-
larının kaynağına resim yoluyla inebilmek, daha sonra gerekli olan danışmanlık 
hizmetlerinin doğru ve etkili bir şekilde yapılmasına öncülük etmektir. Böylelikle 
danışmanların var olan sorunların sebeplerine ulaşmalarının sağlanacağı ve çö-
züm üretme sürecinde katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.   

Araştırmada 10-12 yaş arasındaki 15 çocuğa,  herhangi bir günlerinin resimleri 
uzman denetiminde yaptırılmış ve uzmanın görüşme notlarına dayanarak resim-
ler analiz edilmiştir. Ancak makalede her resme yer verilmemiştir.

* Dr., Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi (tolgaakalin@
gazi.edu.tr.)

** Uzm., Eskişehir Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmeti Merkezi Çocuk Gelişimi Uzmanı (ale-
vustundag@gmail.com)
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Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden “örnek olay” (study case) modeli 
kullanılarak hazırlanmıştır. Literatür tarama tekniğinin yanı sıra gözlem, görüşme 
ve uygulamaya teknikleri de kullanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çocuk Resmi, Danışmanlık Hizmetleri 

 Abstract:

This research is carried out with 15 children who are between 10-12 years old, 
without regarding gender.  They are applicants of Eskişehir Youth Consulting and 
Health Service Center. They are asked the guestion of “Can you draw a picture of 
an any day?”. This study is planned and has been implemented to provide expressi-
on of their inner world and gather the necessary data by this way. Resulting images 
were interpieted by the experts. 

The aim of this research is to find out the sources of children’s problems wit-
hout hurting their psychological states by picture then to guide true and correct 
execution of the neccessary counsulting services. In this way it is thought that the 
advisors  can approach the  cause of children’s problems reasons and  contribute 
to solutions for process.  In the study   it was wanted to draw a picture of an  any 
day from  15 children who are between 10-12 years old under the supervision of 
an expert and the pictures were analyzed by using the expert’s interviev notes. But  
each picture are not included in this article. The research is prepared using study 
case from qualitative research methods. In addition to  the literature as a screening 
technique, used observation, interview and application techniques. 

Keywords:Child Picture, Consulting Services

Çocukların belirli bir yaşa erişinceye kadar, özellikle yabancı oldukları ortam-
larda, kendilerini sözel olarak tam anlamıyla ifade edemedikleri ve bu konuda 
çeşitli güçlükler yaşadıkları bilinmektedir. Bu durum ebeveynleri ve toplum tara-
fından genellikle içe kapanıklık olarak değerlendirilir. Ancak gelişim süreci için-
de düşünüldüğünde soyut düşünce aşamasına geçmeyen çocukların gösterdikleri 
bu davranışsal tepki normal olarak kabul edilmektedir. Kendini sözel olarak ifa-
de etmekte güçlük yaşayan ya da iletişim kurmak istemeyen bu çocuklarda sözel 
olmayan bir yöntemle kendilerini ifade etmeleri ve içinde bulundukları sıkıntılı 
durumu dışa vurmaları sağlanmalıdır. Çocuğun ruhsal durumunun derinlerine 
inebilen, duygu ve düşüncelerini dışa vurmada etkili olduğu bilinen resim yönte-
minin uygulanması bu aşamada etkili olmaktadır.  

Resim, psiko-pedagojik açıdan çocuğu bize tanıtmaya yarayan bir ölçüt olduğu 
gibi, onun zekâ, kişilik, yakın çevre özellikleriyle iç dünyasını yansıtmaya yarayan 
bir ifade aracı olarak da büyük bir önem taşır. (…)  Bireysel zekâ ve kişilik faktör-
lerinin yanı sıra, çocuğun çevre ile olan etkileşimi ve günlük deneyimleri bir ço-
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cuğun çizgisini başka bir çocuğun çizgisinden farklı kılan başlıca etmenlerdir.(…) 
Çocuk bize resmiyle adeta kendisinin bir parçasını yansıtmakta, olaylar hakkında-
ki duygu, düşünce ve görüş biçimlerini dile getirmektedir (Yavuzer 2005:12). 

Bu araştırma, danışmanlık hizmeti almak için başvuran çocukların aile or-
tamlarında sorun yaşayıp yaşamadıklarını belirleyebilmek, varsa bu sorunların 
çocukların resimlerine nasıl yansıdığı saptayabilmek ve danışmanlık hizmetlerini 
bu çerçevede yürütebilmek amacıyla yapılmıştır.

Danışmanlık Hizmetleri 1. 

Çocukların resimleri büyük oranda bilinçaltının yansımalarıdır. Resimleri ço-
cukların yaşadıkları ortam, olayların onlar üzerindeki etkileri ve yaşama bakışları 
gibi temel konularla ilgili ipuçları verir. Resim yapma çocuğa kendisini ifade etme 
olanağı sağlar. Özellikle sözlü anlatımın yetersiz kaldığı durumlarda çocukların 
kendilerini ifade etmesine yardımcı olması açısından çocukların psikolojilerinin 
vazgeçilmez değerlendirme araçlarından biridir.

Çocuğun resimlerinde görülen kişilerarası ilişkiler, kendine bakışını da yansı-
tır. Özellikle çocukların çizdikleri aile resimleri çocuğun, ailesindeki diğer birey-
lere karşı tutumunu, aile içindeki rolünü, kendini aile içinde nasıl algıladığını ve 
yetişkinlerle arasında olan problemleri çözme biçimini ortaya koyar (Yalçıntaş-
Tarancı ve Darıca 1999: 1).

Çocukların çizdikleri aile konulu resimler, içinde yaşanılan sosyal çevrenin ço-
cuk üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesinde araç olarak kullanılabilir. Yaptığı 
resimlerde bulunduğu çevrenin özelliklerini veya bulunmak istediği yeri çizebilir. 
Çocuk bu süreçte, yaşantılarını kullandığı renk ve biçimlerle resimlerinde ifade 
eder. Çocukların yaptığı aile konulu resimlere bakılarak cinsiyet farklılıkları, aile 
bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. 
gibi birçok konu incelenebilir.

Çocukların iç dünyalarının bir yansıması olarak kabul edilen çizimler, onların 
kişilik özelliklerini, kişiler arası ilişkilerini, duygusal problemlerini, kırgınlıklarını, 
korkularını, beklenti ve endişelerini ortaya çıkararak onları anlamamızı sağlar.

Ailenin ve resmin çocuğun dünyasındaki önemli yerinden dolayı ve çocuğun 
içinde yaşadığı sosyal çevrenin etkilerinin ve davranış problemlerinin belirlene-
bilmesinde resmin araç olarak kullanılabileceği düşünülerek danışmanlık hizmeti 
verilirken bu yönteme sık sık başvurulmaktadır.

Çocuk İçin Resmin Önemi2. 

En basitinden resim yapmak biçimler, şekiller ve imgelerin çizgilerle anlatı-
mıdır. Çoğunlukla bir tür çizim aletini kâğıt üzerinde iz bırakacak şekilde kullan-
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maktır; kumda parmakla, hatta havada bile resim yapılabilir. Çocuklar için resim 
yapmak bir süreç hem de üretmektir (Malchiodi 2005: 53).

Resim yapmak çocuk için simgesel bir oyundur. Çocuğun bu oyunda orta-
ya koyduğu şey onun duygusal ve düşünsel yaşamıyla ilgili imgelerdir. Çocuğun 
uyum sağlaması gereken toplumsal, nesnel gerçekler dünyası ile çelişkileri, istek-
leri, sevinç ve tedirginlikleriyle bir iç dünyası vardır. Birinciyi ortak anlatım aracı 
olan dil ile anlatabilen çocuk ikinciyi bu dil ile anlatamayabilir. Bu nedenle çocu-
ğun kendisine ait bir dışavurum aracı geliştirmesi gerekir. Bu nedenle çocuğun 
yaptığı ilk resimler çocuk sanatı olarak adlandırılır. Bu ilk kendiliğinden oluşan 
simgesel anlatım çevreyi ve toplumu kısacası nesnel gerçekleri benimseme şekli ile 
çocuğun “ego”sunun dışavurumunun bileşkesinden başka bir şey değildir (Akalın 
2008: 4).

Bazı ebeveynler çocukların yetişkinin küçültülmüş hali olarak görmekte ve 
beklentilerini de ona göre ortaya koymaktadırlar. Halbuki çocuk; yetişkinin kü-
çültülmüş bir örneği, minyatürü değildir. Yetişkine benziyor olması, yaptığı re-
simlerin de benzemesini gerektirmez. Çünkü yetişkin algılarıyla çocuğun algıları 
birbirinden oldukça farklıdır. Bu farklılığa neden olan diğer bir öğe ise, çocuğun 
hayal dünyasının çok geniş olmasıdır. Dış dünyayı ve olayları mantık çerçevesinde 
irdelemeyen çocuk, yetişkinden çok farklı bir anlatıma yönelir (Yolcu 2004: 136).

Bilinçaltı sürecinin gizli ve içsel yapısında yer alan ilişkilerin, çatışmaların, 
uyumsuzluğun ya da uyumun görünür olması, anlaşılması ve yoruma açık hale 
gelmesi çocuğun yaptığı resimlerle mümkündür. Çocuk resim faaliyeti sırasında, 
konu seçimi ve resmi yorumlamasıyla bize salt bir resim örneği vermekten öte bize 
kendisiyle ilgili bilgiler sunmakta adeta kendisinin bir parçasını yansıtmaktadır.

10 - 12 Yaş Çocuğunun Resim Özellikleri3. 

“Her çocuk kendini çizgi ile ifade eder. Resim yapar. Çoğunlukla da resim 
yapmayı sever. Çocukların yaptığı resimler sanat eğitimcileri, psikologlar ya da 
sanatçılar tarafından izlenmiş bugünden sonra da izlenecektir.  Bu izlenimler so-
nucunda çocukların çizgisel gelişimleri yaş grupları dikkate alınarak çeşitli dö-
nemlerle ifade edilmiş; bir takım ortak özellikler belirlenerek gruplandırılmıştır” 
(Buyurgan 2001: 31).

Bu dönem çocuklarının duygularında durgunluk ve dürtülerinde sakinlik göz-
lenmektedir. Yine bu dönem çocuğu, aileden yavaş yavaş kopmaya başlar, aileye 
olan bağımlılık azalır ve toplumsallaşma süreci başlamaktadır. Bu özellikler er-
genlik dönemine kadar devam etmektedir. Artık çocuğun düşünce sistemi deği-
şim göstermeye, somut düşünceden soyut düşünceye geçme başlamıştır ve grup 
oyunları tercih edilmektedir. Bu dönem çocukları etraflarındaki dünyayı ve olup 
bitenleri daha hızlı fark etmeye ve anlamaya başlarlar. Daha önceki resimlerinde 
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yaptıkları anlatım biçimleri yeterli gelmez. Algıladıkları dünyayı daha gerçek bir 
çerçeveye oturtmak isterler ve çizimlerinde bu anlatım yolunu benimserler. 

Bu dönem çocuğunun yaptığı resimler “Gerçeklik (gruplaşma) dönemi” olarak 
adlandırılır. Çocuğun sanatsal gelişiminin bu evresinde halen somut işlemler dö-
nemi devam etmektedir. Benmerkezci düşünmeden uzaklaşmaktadır. Çocuk artık 
sosyalleşmenin eşiğindedir ve başka kişilerin (aile bireylerinin, öğretmenlerinin 
ve arkadaşlarının) görüş ve hislerini önemsemeye başlamıştır (Malchiodi 2005: 
133).

Okulda almış olduğu eğitimle gerçeğe yönelen çocuk, resimlerinde de bu yö-
nelişin izlerini taşır. Buna bağlı olarak da ayrıntıya daha çok önem verir. Biçim-
lerin ve renklerin anlatımı duygu ve yaratıcılığın izlerinden çok gerçeği yansıtma 
çabalarının izlerini taşır. Hem biçim olarak hem de renk olarak gerçekliği öne çı-
karan çocuğun resimsel ifadeleri, önceki dönemlerin şiirsel ve coşkulu anlatımın-
dan uzaklaşır. Yapraklar yeşil, ağaç kahverengi, çatı kırmızı ve gökyüzü mavidir. 
İnsanların giydiği elbiseler sadece cinsiyeti göstermekle kalmaz, ayrıntılarıyla da 
anlatır. İlk bakışta ayrıntıya giriliyor olması bir ayrımsama gibi görünse de, bu tür 
yaklaşımlar resimsel bir ayrımsamadan çok gerçeklik ayrımsaması olarak kendini 
gösterir (Yolcu 2004: 158).

Bu dönemde artık kız-erkek ayrımı iyice hissedilmeye başlar. Piaget’in çete 
çağı olarak isimlendirdiği bu evrede kız çocukları genellikle gelin-damat, kraliçe, 
kalpler ve sevgi gibi konuları yönelirken erkek çocukları futbol, savaş ve silahlar 
gibi konuları bolca çizer. Resimlerde renk karışımları ve hareket hissedilir. Pers-
pektif sorunu tam olarak çözülmemiştir (Buyurgan 2012: 55)

Çocuk Resimlerinde Çizgilerin Anlamları4. 

Çocuklar resimlerinde ele aldıkları nesneleri veya insan figürlerini bazen ol-
duğundan daha büyük veya daha küçük çizerler. Bu çizimler psikolojik değerlen-
dirme açısından önemli olabilir. Çocuk resmini çizerken çoğu zaman farkında ol-
madan izleyicilere mesaj verir. Bu kimi zaman çizdiği nesnelerin boylarıyla, kimi 
zamanda bu nesneleri boyarken tercih ettiği renklerle olabilir. 

Marvin Klepsch ve Laura Loie (1982) Children Draw and Tell (Çocuklar Çi-
zer ve Anlatır) adlı yapıtlarında, çocuk resmindeki çizgilere üç açıdan psikolojik 
yorum getirmişlerdir: Büyüklük, Abartmalı Çizgiler ve Eksik Bırakılan Çizgiler. 
Yavuzer’de (2005: 18) bu araştırmadan yola çıkarak şu sonuçlara varmıştır. Sayfa-
nın tümünü kaplayan büyük resimler çoğu kez iç kontrolü zayıf olan saldırgan ço-
cuklar tarafından çizilmektedir. Aşırı hareketli çocuklar da sayfanın tümünü kont-
rolsüz şekilde kullanırlar. Ender olarak çekingen ve ürkek çocuklar zayıf benlik 
kavramları nedeniyle geniş figürlere yer vermektedirler. Bunlar daha güçlü olabil-



78

Tolga AKALIN / Alev ÜSTÜNDAĞ
21

. Y
üz

yı
ld

a 
Eğ

iti
m

 v
e 

To
pl

um
Ci

lt 
1 

 S
ay

ı 3
  K

ış
  2

01
2

me arzularını bu yolla dile getirmeye çalışırlar. Birkaç santimetre büyüklüğündeki 
resimler çoğunlukla korkak, çekingen ve içe dönük çocukların ürünüdür.

Yine Yavuzer’e (2005: 18) göre; küçük boyutta çizilen resimler, onların gü-
vensizliklerinin simgesi olmaktadır. Bu çocuklar kendilerini güvensiz, yetersiz ve 
küçük görmektedirler. Ender olarak saldırgan çocuklar da yine zayıf benlik kav-
ramları nedeniyle küçük figürlere yer vermektedirler. Bazı çocuklar tarafından be-
denin parçaları abartılarak, olduğundan daha büyük çizilmekte ve aşırı ayrıntıya 
gidilmekte, çeşitli beden kısımları kalın çizgilerle belirtilmekte ya da tam tersine 
küçük çizilmekte ve ayrıntıya yer verilmemektedir. Abartılı olarak çizilen beden 
parçası niteliğine göre çocuğun iç dünyası hakkında değişik bilgiler vermektedir.

Baş: Resimde çok büyük ya da çok küçük baş, zihinsel bakımdan kendini ye-
tersiz gören çocuklar tarafından çizilmektedir. Büyük baş resimleri genellikle yete-
nekli ve daha başarılı olmak için arzu duyan çocuklarca çizilmektedir.

Ağız: Ağzın önemi temel iletişim aracı olmasından kaynaklanmaktadır. Ko-
nuşma ve dil sorunu olan çocuklar kalın çizgilerle büyük ağız resmi yapma yoluna 
giderler. Çoğunlukla anne ve babalarına bağımlı çocukların resimlerinde ağız ala-
nına saplandıkları dikkat çeker.

Gözler: Gözbebeği olmadan çizilen boş ve anlamsız gözler görmeye bağlı öğ-
renme sorunu olan çocuklarca çizilmektedir.

Ayaklar: Büyük ayakların çizilmesi kendine güven duyma arzusunun bir sim-
gesidir.

Burun: Astımlı çocuklar çoğunlukla solunum güçlüğünden kaynaklanan so-
runları nedeniyle burun çizgilerini vurgulayarak ya da çok büyük çizerler. Ayrıca, 
burun güç savaşımının simgesidir. Resimde burnun yokluğu çocuğun güçsüzlü-
ğünü gösterir.

Kulaklar: Çok büyük kulaklar işitme zorluğu olan çocuklar tarafından çizile-
bilir. Yine başkalarının kendileri hakkında konuştuklarını düşünen bazı kuşkucu 
çocuklar kulak figürlerini vurgulayarak abartmalı biçimde çizerler.

Dişler: Dişler saldırganlığı ifade eder. İri çizilmiş dişler aşırı saldırganlığın 
simgesi olabilir.

Cinsel Organlar: Cinsel organların çizilmesi saldırganlığın belirtisi olarak 
düşünülebilir. Ancak yapılan araştırma sonuçları, resimlerde cinsel organlara yer 
veren çocukların çoğunun anne ve babalarının evde çıplak dolaştıklarını ortaya 
koymuştur.

Koppitz, resimlerinde cinsel organlara sıklıkla yer veren çocukların ya prob-
lemli çocuklar ya da cinsel organlarıyla ilgili olarak aşırı bir bedensel endişeye 
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sahip ve dürtülerini kontrolde zayıf olan çocuklar olduklarını söyler (Yavuzer  
2005:19).

Eksik Bırakılan Çizgiler: Çocuklar yaptıkları resimlerde yakından ilgilendik-
leri ya da endişe duydukları beden kısımlarını eksik bırakabilirler.

Eller: Ellerin çizilmemesi güvensizliği ve çevreye uyumda güçlük çekildiğini 
simgelemektedir.

Kollar: Kolların resimde olmayışı güvensizliği dile getirmektedir. Kollar güç ve 
kuvvetin simgesi olduğu için kolların çizilmemesi güç ve kuvvetin azlığını belirler.

Bacaklar: Bacaklar bedeni destekleyen, güçlendiren organlardır. Çocuk res-
minde bunların bulunmaması çocuğun kendini desteksiz ve hareketsiz olarak al-
gılamasıyla eş anlamlıdır.

Ayaklar: Resimde ayakların yokluğu çocuğun kendini güvensiz ve yardıma 
muhtaç hissetmesi anlamına gelir.

Renklerin Anlamları5. 

Renklerin anlamları ile insan psikolojisi arasında çok derin bağlar vardır. İn-
sanlarda rengin anlamını eğitim düzeyleri, kültürel çevre veya küçükken yaşadık-
ları olumlu ya da olumsuz olaylar belirlemektedir. Küçük yaşlarda ölüm veya yara-
lanmayla biten, kanlı bir olayı ya da kazayı gören çocuğun kırmızı rengi algılayışı 
veya anlamlandırmasıyla, böyle bir olaya şahit olmamış çocuğun kırmızı rengi 
anlamlandırması üzerinde bırakacağı psikolojik etki farklı olacaktır. Buna rağmen 
renklerin insanlar üzerinde bıraktığı ortak etkilerde vardır.

Renklerin insan ruhunda yaptığı ilk etkinin soğukluk ve sıcaklık etkisi olduğu 
kanıtlanmıştır. Sarıya yakın renkler sıcak, maviye yakın renkler soğuk etki yapar-
lar. Sıcak etki yapan renkler insana yaklaşır, soğuk etki yapanlar uzaklaşır (Erbaş 
1996: 11).

Beyaz: Sadeliği, doğruluğu ve temizliği temsil etmektedir. Olumluluk, saflık, 
barışçıl ve kabul edici ifadelerin bir yansıması olarak; ışık, bilgi, aydınlık, nur gibi 
olumlu ve erdemli değerlerle örtüştürülmüştür (Uçar 2003: 48).

Beyaz onaylayıcıdır, umut dağıtıcıdır, işbirliğine yakındır, derleyip toparlar. 
Destekleyici ve teselli edici yönüyle herkese yardım elini uzatır. Mutlu bir geleceği 
özendirir, kötülüğü barındırmaz. Beyaz hep temiz, masum ve suçsuzdur. (…). O 
daima olumlu düşünceleri destekler; başarı, aydınlık, geniş ve ferah dalga yayar 
(Zühal 1999: 29).

Siyah:  Işığı ve tüm renkleri emen bir renktir. Siyahın olduğu yerde başka renk-
ler yoktur. Bu renk gücü, tutkuyu, asaleti, yalnızlığı, gizemi, ağırbaşlılığı ve denge-
yi simgelemektedir. Buna rağmen çoğu kültürde siyah ölümün, yasın ve matemin 
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rengi olmuştur. Zaman zamanda siyah kaybolmuşluğun ya da isyanın rengi olarak 
da karşımıza çıkar. Siyaha yakın bir gri ise çoğunlukla kasveti, içe kapanıklığı, ka-
ramsarlığı, depresyonu ve saldırganlığı çağrıştırır.

Kırmızı: Bu renk gözde bulunan retina tabakasının hemen arkasında oluş-
maktadır. Bu nedenle kırmızıyı algılarken sanki üzerimize geliyormuş hissi uyan-
dırır. Uyarıcı bir renktir, dikkat çeker, tansiyonu yükseltir ve heyecan duygusunu 
tetikler. 

Uçar’da kırmızı rengin bu özelliklerine vurgu yapmıştır. Kırmızı renk için; teh-
like, tutku, heyecan, cinsellik ve dışa dönüklük hissi uyandırdığını belirtmiştir. Bu 
rengin dalga boyunun yüksek olması nedeniyle diğer renklerden daha fazla dikkat 
çektiğini söylemektedir (Uçar 2003: 51).

Mavi:   Genel anlamıyla insanlarda barış, ahenk, umut ve güven duygusu uyan-
dırmaktadır. Mavi soğuk renkler kategorisinde ele alındığından kendi gibi soğuk 
ve pastel tondaki renklerle uyum içerisindedir. 

Mavi yeryüzünde en çok karşımıza çıkan renklerden biridir. Gökyüzü ve de-
nizler buna örnek oluşturabilir. Bu rengin tonlarından oluşan gökyüzü ve deniz 
insanlar üzerinde genellikle özgürlüğü, huzuru ve sonsuzluğu temsil eder. İnsana 
rahatlık ve huzur hissi verir.

Ancak bu olumlu özelliklerine rağmen mavi; çok yoğun ve koyu tonlarda kul-
lanıldığı zaman insanın ruhunu sıkar bir hal alabilir. Çok açık mavi ise buzu çağ-
rıştırdığı için insanda soğukluk ve yalnızlık duygusunu ortaya çıkarabilir. Hayata 
pozitif bakmayan ve karamsar insanlarda mavi, güvensizlik duygusunu açığa çı-
karabilir, aşırı duygusallığa neden olabilir ve soğuk bir renk olduğu için kan hızını 
yavaşlatıp tembelliğe neden olabilir.

Sarı:   Bilinen en parlak renk sarıdır. Sarı renk sıcak bir renk olmakla beraber 
yeşile kaçan tonları soğuk bir renk etkisi vermektedir. Bu nedenle, sarı canlılık ve 
neşenin rengi olduğu kadar, hüznün ve sonbaharın da rengidir. Bu iki zıt etkiyi 
içinde barındırdığı için insanda duygu ve düşünce karışıklığına neden olabilmek-
tedir. 

Sharma’ya göre; sarı en pozitif titreşiminde altın sarısıdır. Bu sarı derin bir şe-
kilde spirituel (ruhani)’dir. Merhametiyle yaratıcılığı ortaya çıkarmaktadır. Ne var 
ki negatif yüzüyle sarı, çok parlak olduğundan, gereğinden fazla kullanıldığında, 
aklı ve sinirleri çok fazla uyararak, yıkım noktasına kadar getirebilir. Bu da zi-
hinsel rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Negatif titreşimlerde sarı, korkaklığın, ön 
yargının ve yıkıcı egemenliğin rengidir (2007: 25).

Mor: Soyluluk, itibar, zenginlik, gösteriş, gurur ve ihtişam ile ilişkilendirilmek-
tedir. Mor rengin bazı ülkelerde pahalılığı çağrıştırdığı bilinmektedir (Madden vd. 
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2000: 90). Açık tonları genelde rahatlık hissi verir. Ayrıca hayal gücünü artırdığı 
şevk ve ilham verdiği bilinmektedir.

Bu rengin olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de vardır. Özellikle koyu ton-
lardaki mor, küstahlık, kabalık ve kavgacı bir yapıya da neden olabilecek şekilde 
etki gösterebilir. Genelde hüzün, üzüntü ve depresyonu çağrıştıran etkileri de var-
dır. Bu renk bilinçaltını etkileyerek insanda korkuya ve hüzne neden olabilir. 

Yeşil: Herkes bilir ki yeşil doğanın rengidir. İlkbaharda yeni çıkan çimenlerin 
solgun yeşilinden tutun, doğanın ormanlarında tomurcuklanan yaprakların derin 
yeşiline kadar pozitif yüzüyle yeşil yatıştırıcı, iyileştirici, huzurlu ve sakindir. Be-
densel veya zihinsel açıdan yorgun ve usanmış insanlar için yatıştırıcı bir merhem 
niteliğindedir (Sharma 2007: 25). Bu rengin olumsuz etkileri ise; aşırı rahatlama 
sağlayacağı için umursamazlık, yorgunluk ve tembellik olabilir. Ayrıca kıskançlık 
duygusunu da arttırdığı bilinmektedir.

Turuncu:  Kırmızıdan sonraki en sıcak renktir. Gösterişin ve şatafatın rengidir. 
Kırmızı ve sarının karışımından oluştuğu için bu rengin etkisi kırılmış,  kırmızı 
kadar rahatsız edici olmaktan çıkmıştır. Bu renk dışa dönük, dinamik, çarpıcı, iç 
acıcı, heyecan ve mutluluk verici bir renktir. 

Çalışmada Kullanılan Çocuk Resimlerine Uzman Yorumu 6. 
Resim 1:
Yaş: 10    
Danışmana Geliş Sebebi: Uyumsuz Davranışlar.
Danışman Raporu: 

En mutlu olduğu anı babası kendisine uçurtma aldığı zamanmış. Hep birlikte 
parka gidip uçurmuşlar. Beşiktaşlı olduğu için uçurtması da siyah beyazmış. O 
gün çok eğlenmiş. Kıyafetlerin renklerini hatırlamıyor. İçinden bu renklerle yap-
mak gelmiş. Tüm günü parkta geçirmişler. 1 yaşında bir kız kardeşi varmış. Düştü-



82

Tolga AKALIN / Alev ÜSTÜNDAĞ
21

. Y
üz

yı
ld

a 
Eğ

iti
m

 v
e 

To
pl

um
Ci

lt 
1 

 S
ay

ı 3
  K

ış
  2

01
2

ğü an çok mutlu olduğu için resminde de kardeşinin düştüğü zamanı çizmiş. 

Anne ve babası ona kızdığı zaman mutsuz olduğunu ifade etti. Aklına ilk gelen 
şeyi düşünmeden yaptığı için ona kızdıklarını, vurduklarını anlattı. Kendisi ağla-
dığı zaman kardeşi de korkup ağlamaya başlıyormuş. Daha çok babası tarafından 
dayak yediği için, kendisi ağladığında babasının mutlu olduğunu düşünüyor.

Danışan dikkat eksikliği şüphesi ile tedavi görmeye başlamış. Ancak dürtü sel 
davranışları çok fazla. Özellikle kardeşi dünyaya geldikten sonra kardeş kıskançlı-
ğının da etkisiyle dürtü sel davranışlarında artış olduğu görüşme sırasında belir-
lendi. Anne ve babası tarafından kabul görmek istemesi, ilgiyi ve sevgisi kaybetme 
korkusuyla aşırı davranışlar sergilediği anlaşıldı. Aile ve okul ortamında ilgi çek-
mek için her türlü davranışı sergilediği, artık baş etmekte zorluk çektikleri için 
şiddete de başvurdukları annesi tarafından da ifade edildi.  

Uzman Görüşü : 

Resim ilk etapta; sorunsuz, normal ve uyum sorunu yaşamayan bir çocuğun 
resmi gibi görülmektedir. Ancak resmin detaylarına inildiği zaman bunun böyle 
olmadığı anlaşılmaktadır.

 Resimde çocuk kendisini kırmızıyla göstermiştir. Bu da çocuğun dikkat çek-
mek ve ilgiye ihtiyacı olduğunu simgelemek amacıyla yaptığını düşündürmekte-
dir. Resminde kardeşini yere düşmüş ve pembe renkle çizmiştir. Pembe rengin 
küçük zeminlerde kullanıldığı zaman ortamdaki bütün dikkati üzerine çektiği bi-
linmektedir. Buradan da ailenin bütün dikkatinin küçük kardeşin üzerinde olduğu 
anlaşılabilir. Özellikle kardeşin yere düşmüş ve arabanın altına doğru çizilmesi, 
resmi yapan çocuğun kardeş kıskançlığı yaşadığı hissini vermektedir. Bu duyguyu 
resimde kullanılan koyu ve fosforlu yeşil desteklemektedir. Sharma özellikle yeşi-
lin olumsuz etkilerinde; kıskançlık duygusunu ifade ettiğini söylemektedir. Diğer 
renk araştırmaları da bu düşünceyi desteklemektedir. 

Çocuk bu resimde anne ve babasını kendisinden ve küçük kardeşinden ayrı 
çizmiştir. Anneyi koyu mor ile temsil etmiştir. Bu rengin açık tonları rahatlık hissi 
verirken, koyu tonları bu etkinin tam tersini göstermektedir. Özellikle; küstahlık, 
kabalık ve kavgacı bir yapıyı simgeler, bilinçaltını etkileyerek insanda korkuya ve 
hüzne neden olabilir. 

Çocuk resminde gökyüzünü ve babasını açık maviyle boyamıştır. Mavi normal 
tonlarda sakinlik ve uyum hissi uyandırabilir. Ancak çok açık mavi ise buzu çağ-
rıştırdığından dolayı, insanda yalnızlık hissini ortaya çıkarabilir. Özellikle hayata 
olumlu tarafından bakamayan insanlarda mavi, güvensizlik duygusunu açığa çıka-
rabilir, aşırı duygusallığa neden olabilir. 

Çocuğun yapmış olduğu resim ile uzmanla yaptığı görüşme çoğu yede örtüş-
mektedir. 
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Resim 2:
Yaş: 12    
Danışmana Geliş Sebebi: İçe Kapanıklık ve Çekingenlik. 

Danışman Raporu: 
Danışan sözel olarak kendini ifade etmede herhangi bir sorun yaşamamakta-

dır. Ailesi ile sorun yaşamadığını, çok iyi anlaştıklarını belirtse de toplum içinde 
çekingen tavırlar sergilemesinin sebebinin ailesi olup olmadığı değerlendirildi. 

Babası genellikle bahçedeki çiçekleri sulamayı severmiş. Annesi de onun ya-
nında olurmuş. Sözel olarak sorun yaşamadıklarını ifade etmesine rağmen aile 
resminde abisi ile anne babasından uzakta olmaları aile içerisinde çeşitli sorunla-
rın yaşandığı düşüncesinin geliştirilmesine sebep oldu.  Ailesi ile arasında iletişim 
sorunu olup olmadığı değerlendirildi. 

Anne ve babasının ona iyi davrandığını ama bazen onu anlamadıklarını ifade 
etti. Sürekli “yanlış bir şey yapma” dedikleri için danışan genellikle annesine sor-
madan hiçbir şey yapmıyormuş. 

Aile ortamında sürekli denetlenmesi, yaptığı davranışların kontrol edilmesi ve 
uygun olup olmadığının ifade edilmesi danışanın sosyal ortamlarda da kendisini 
ifade etmede ve fikirlerini söylemede, yanlış yaparım korkusuyla çekingen tavırlar 
gösterdiğini ortaya çıkardı. 

Bu görüşmenin sonucunda; ailenin demokratik tutum sergilemeye çalışırken 
farkında olmadan baskıcı oldukları yapılan aile görüşmesi sonucunda da belirlendi.

Uzman Görüşü : 
Danışanın yaptığı resim ile uzmana anlattığı aile arasında çelişkiler söz konu-

sudur. 
Ailenin mutlu olduğunu ve sorun yaşamadığını söyleyen danışanın resminde 

bu özelliklere rastlanmamaktadır. Aksine yapılan resimdeki figürlerin hepsinin 
ağızları mutsuz bir şekilde gösterilmiş ve hepsi ağlar vaziyette çizilmiştir.

Resmin solunda anne ve baba figürü bulunmaktadır. Resmin biraz daha sağına 
doğru gelindiğinde, üç tane kim olduğu anlaşılamayan bayan figürü bulunmak-
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tadır. Bu figürlerin hemen sağında, pembe renkli bir ev bulunmaktadır. Bu evin 
pencereleri mor renkle yapılmış ve kapısı da sarı renkle belli edilmiştir. Bu evin 
önünde yapılan ağaçlardan bahçe olduğu anlaşılan bir alan bulunmaktadır. Bu ala-
na giriş için yapılan kapıda sarı renkle belli edilmiştir. Bahçenin kapısının dışında 
kendisi ve abisi olduğu tahmin edilen figürler yapılmıştır. Bu figürlerin saçları sarı, 
üst kıyafetleri koyu mavi, pantolon ve etek de koyu morla boyanmıştır. Bu figürler 
diğerlerinden oldukça küçük çizilmiştir. 

Danışan ailesiyle yaşadığı evi, pembe çizmiştir. Pembenin dikkat çekiciliği bu-
rada belirtilen ev içinde geçerlidir. Bu renk normalde sıcak ve dikkat çekmesinin 
yanında uygun yerde kullanılmazsa ve geniş yüzeylerde kullanılırsa dikkat çek-
menin yanında huzursuzluk hissi vermektedir. Bu resimde de dikkat çekmeden 
ziyade huzur kaçıran bir etkisi vardır. Bu etkiyi koyu morla yapılan pencere ve 
sarı renkle boyanan kapı desteklemektedir. Sharma; negatif titreşimlerde sarıyı, 
korkaklığın, ön yargının ve yıkıcı egemenliğin rengidir diye tanımlamaktadır. 
Aynı zamanda “Koyu morun genelde hüzün, üzüntü ve depresyonu çağrıştıran 
etkileri de vardır. Bu renk bilinçaltını etkileyerek insanda korkuya ve hüzne neden 
olabilir” demektedir.  Danışan bu rengi evin hemen sol tarafında yaptığı üç tane 
kadın figüründe de kullanmıştır. Bunun yanında kendisinin ve abisinin saçları-
nı ve alt kıyafetlerini bu renkle boyamıştır. Bu da renklerin olumsuz anlamlarını 
kuvvetlendirmektedir. Bu olumsuzluğu bütün figürlerin ağlar vaziyette olması da 
desteklemektedir. Danışanın içe kapanık olmasının nedenlerinden birisi de, aile-
nin yaşadığı çevredeki insanların çocuğu olumsuz etkilediği olarak varsayılabilir. 
Danışan aile dışındaki bireyler hakkında sözel olarak bilgi vermemiş buna rağmen 
resminde yer vermiştir. 

Sonuç olarak danışan, sözel olarak anlatamadığı veya anlatmak istemediği 
olumsuz öğelere renk veya biçim şeklinde resminde yer vermiştir. Buradan da sö-
zel olarak ifade edilmeyen birçok düşüncenin resim yoluyla ortaya çıkarılabilece-
ğine dikkat çekilebilir.

Resim 3: 
Yaş: 11 
Danışmana Geliş Sebebi: Öfke Kontrolü ve Uyumsuz Davranışlar.
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Danışman Raporu: 

Danışan görüşme konusunda isteksiz. Ne anlatacağını bilmiyor, bir şey anlat-
mak istemiyor. Ayrıca ailesi ile birlikte hatırladığı hiçbir mutlu anı yokmuş. Ge-
nellikle kavga eden bir çift olduklarını belirtti. Ev içerisinde sürekli sorun yaşa-
nıyormuş. Babası bir süredir hapishanedeymiş. Annesiyle yapılan görüşmede bu 
bilginin doğruluğu teyit edildi. 

Danışan çok fazla agresif tavırları olması nedeniyle hiçbir grup içinde bulun-
muyor. 

Danışandan resim yapması istendiğinde futbol kursundaki arkadaşlarını çiz-
mek istedi. Buradaki arkadaşlarıyla da iyi geçinemediğini ve sürekli kavga ettiğini 
söylüyor. Özellikle karşı takımı hiç sevmiyor. Hayatında sevdiği hiç kimse yok-
muş. 

Danışana yaptığı resimdeki büyük figürün kim olduğu soruldu, danışan o figü-
rün kendisinin olduğunu ve bunun sebebi olarak da arkadaşlarından daha önemli 
olduğunu ve onları sevmediğini söyledi.

Uzman Görüşü : 

Danışmanın görüşme formundaki bilgiler ile danışanın yaptığı resim benzerlik 
göstermektedir. 

Danışan resminde; sağ ve sol taraftaki kaleleri sarı renkle boyamıştır. Sağ üst 
tarafta kendisinin olduğunu belirttiği bir figür vardır ve bu figür sarı renkle boyan-
mıştır. Onun dışındaki figürler basit çizgilerle ve küçük yapılmıştır. Bu figürlerin 
başları pembe ve mor renkle boyanmıştır. Mor rengi koyu tonlarda kullanılması; 
küstahlık, kabalık ve kavgacı bir yapıyı ortaya çıkarabilir. Bu resimde danışanın, 
arkadaşlarının başlarını boyarken mor rengi tercih etmesinin en önemli sebebi 
olarak, onlarla anlaşamadığı ve kavga ettiği görüşü savunulabilir. Bu rengin bilin-
çaltındaki etkileri genelde korkuyu ve hüznü ortaya çıkarır. 

Danışanın resminde kullandığı önemli renklerden biriside sarıdır. Bu renk; 
sıcak bir renk olmakla beraber yeşile kaçan tonları soğuk bir renk etkisi vermekte-
dir. Bu nedenle, sarı canlılık ve neşenin rengi olduğu kadar, hüznün ve sonbaharın 
da rengidir. Bu iki zıt etkiyi içinde barındırdığı için insanda duygu ve düşünce 
karışıklığına neden olabilmektedir. Özellikle bu rengi kendisinin olduğu figürü 
boyarken tercih etmesi oldukça düşündürücüdür. 

Yavuzer’e göre büyük resimler çoğu kez iç kontrolü zayıf olan saldırgan ço-
cuklar tarafından çizilmektedir. Bunlar daha güçlü olabilme arzularını bu yolla 
dile getirmeye çalışırlar. Danışan kendisini büyük çizmiştir. Buradan yola çıkarak 
kendini güçlü ve önemli görme ve gösterme arzusu olduğu belli olmaktadır. Bu 
düşünceyi destekleyen diğer bir öğeyse, takım arkadaşları olduğunu söylediği di-
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ğer figürleri, normalden küçük ve basit çizgilerle çizmesidir. Bu da diğer figürleri 
kendisinden önemsiz gördüğünün kanıtıdır. Aynı zamanda kendisi olduğunu söy-
lediği figürün kollarını ve ellerini çizmemiştir. Bir çocuk resminde kolların olma-
ması demek, resmi çizen çocuğun kendini güçsüz hissettiğinin göstergesi olabilir. 
Bu duygu çocukta güvensizlik hissi uyandırabilir. Bu durumu ayrıca ellerin yoklu-
ğu da desteklemektedir. Ellerin olmaması güvensizliği ve çevreye uyum sorununu 
temsil eder. Bu sıkıntıları danışan, danışmana ayrıca sözel olarak da ifade emiştir. 
Yaptığı resimdeki, renk ve biçim özellikleri, danışmanın görüşme formunu olduk-
ça desteklemektedir.

Sonuç 

Bu araştırma; danışmanlık hizmeti alan 10-12 yaş arasındaki çocukların du-
rumlarının belirlenmesinde resmin önemini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan çocukların yaptıkları resimlerde, iç dünyalarını dışa vur-
mada resmin önemli bir değerlendirme aracı olduğu belirlenmiştir. Özellikle sözel 
olarak kendini ifade etmede yetersiz olan çocukların kendilerini güvende hisset-
melerini sağlamak ve durumlarının saptayabilmek için kolaylık sağlayıcı, önemli 
bir araçtır.  

Yapılan resim çalışmalarından yola çıkılarak yürütülen danışmanlık hizmetle-
rinde de resim çalışmasının çocukların duygusal durumları ile bire bir örtüştüğü 
belirlenmiştir.
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Arap Baharı Bağlamı’nda Sosyal Medya-Birey 
Etkileşimi ve Toplumsal Dönüşüm

Arab Spring Bağlamı’nda Social Media-Individual
Interaction and Social Transformation

Ali Murat Kırık*

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak kitle iletişim araçları, günden güne bireyleri 
etkileme gücünü arttırmakta ve tabiri caizse dünyayı yeni baştan biçimlendirmekte-
dir. Radyo ile televizyonun yanında özellikle güçlü bir potansiyele sahip olan inter-
net teknolojisi sınırları ortadan kaldırmış ve McLuhan’ın “global köy” kavramının 
günümüze uyarlanmasını sağlamıştır. Gerek yurtta ve gerekse de dünyada yaşanan 
siyasi, ekonomik, sosyal… vb. gelişmeler internet üzerinden rahatlıkla takip edilebil-
mektedir. İnternetin bir uzantısı olan sosyal medya ise bireylerin ilgisini kısa bir süre 
içerisinde çekmeyi başarmış ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, milyonlarca 
üye sayısına sahip Facebook, Twitter, Myspace gibi ağların popüler bir hal almasını 
sağlamıştır. Başta Ürdün, Cezayir, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn,  ve Yemen 
gibi ülkelerde görülen Arap Baharı ise tüm dünyaya kitle iletişim araçları ve sosyal 
paylaşım siteleri aracılığıyla yayılmıştır. Halkın gösterdiği tepkiler ve direniş kimi 
zaman sansüre uğramış ve radyo, televizyon üzerinden rahatlıkla aktarılamamıştır. 
Fakat internet daha özgürlükçü bir ortam sunduğu için kullanıcılar sosyal payla-
şım ağları üzerinden Arap Baharı’na yönelik tüm gelişmelerden haberdar olabilmiş, 
yorum yapabilmiş ve görsel paylaşabilmiştir. Arap coğrafyasında yaşanan bu deği-
şimlerin sosyal medyada yer bulması büyük bir devrim niteliği arz etmektedir. Bu 
çalışmada sosyal medyada yaşanan halk hareketleri ve Arap Baharı’nın köklü de-
ğişimlere vermiş olduğu destek irdelenecek, Arap Baharı’nın sosyo-psikolojik yapısı 

* Arş.Gör., Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
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üzerinde durulacak ve dönüşümün topluma etkisi güncel örneklerle açıklanacaktır. 
Çalışmanın genelinde ise Arap Baharı’nın yarattığı toplumsal dönüşüm, sosyal pay-
laşım ağları göz önüne alınarak eleştirel bir perspektiften geçirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Sosyal Medya, Bireysellik, Sosyal Dönüşüm, 
Etkileşim, Özgürlük

Social Media-Individual Interaction and Social Transformation in the 
Context of Arab Spring

Depending on the technological developments, the mass media increases the po-
wer of influences of individuals and so to speak, it shapes the world anew.  Beside 
radio and television, internet technology which has particularly a strong potential 
has eliminated the boundaries and it has led to the adaptation of the concept of 
McLuhan’s “global village” to present. Developments, which are both at home and 
around the world, such as the political, economic, social can be followed easily over 
the internet. Social media which is an extension of the internet has achieved to draw 
attention of individuals in a short time and it has provided to networks such as Face-
book, Twitter and Myspace that are widely used all over the world and has millions 
of members to become popular. The Arab Spring seen in countries such as Jordan, 
Algeria, Tunisia, Egypt, Libya, Syria, Bahrain, and Yemen has been spreaded all over 
the world through the mass media and social sharing network. The responses and 
resistance of the people has sometimes been subject to censorship and it hasn’t been 
easily presented over radio and television.  However, users are able to be aware of all 
developments on the Arab Spring over the social sharing networks, are able to make 
interpretation and are able to share videos because internet offers a more liberal envi-
ronment. This change in the Arabian Geography to take place in social media and it 
makes a great revolution. In this work, it has been examined the popular movements 
in social media and the support given by the Arab Spring to radical changes. Also, 
it has been focused on the socio-psychological structure of the Arab Spring and the 
effect of the conversion to the society has been explained with examples. Throughout 
the study, social transformation created by the Arab Spring will be a critical perspec-
tive considering the social sharing networks.

Keywords: Arab Spring, Social Media, Individuality, Social Transformation, In-
teraction, Freedom

Giriş

İnternet çağımızın en önemli iletişim aracı durumuna gelmiştir. Düzenli bir 
şekilde kendisini yenileyen ve kapsamını genişleten internet teknolojisi yediden 
yetmişe herkesin beğenisi kazanmakta ve kullanım alanını hızla arttırmaktadır. 
Zaman ve mekân sınırını ortadan kaldıran internet teknolojisine dünyanın hangi 
köşesinde olunursa olunsun rahat bir şekilde erişilebilmektedir. İnternet, sadece 
iletişim alanında değil; bilim, sanat, siyaset gibi alanlarda da söz sahibi bir du-
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rumdadır. Küreselleşen dünyada bilgi iletişim teknolojilerinin alt yapısını internet 
teknolojisi oluşturmaktadır. Bununla birlikte gündelik hayat adeta sanal dünya 
aracılığıyla şekillenir bir duruma gelmiştir. 

Kitle iletişimi, internetin etkisi ile birlikte farklı boyutlar kazanmaya başla-
mış ve etkileşim imkânı sağlayan sosyal paylaşım ağları ortaya çıkmıştır. Birey ve 
toplum olgusu sosyal paylaşım ağları ile birlikte çehresini değiştirme noktasına 
gelmiştir. Sosyal medyada var olan etkileşim olgusu aracılığıyla sadece kaynaktan 
alıcıya değil alıcıdan kaynağa da düzenli bir bilgi akışı sağlanmaktadır. Gündelik 
hayatta karakter ve kişilik özelliklerinden dolayı çekingen, içine kapanık ve çevre-
siyle diyalog kuramayan bireyler sosyal paylaşım ağlarında daha rahat ve cesurca 
var olabilmektedir. Maddi durum, yaş ve cinsiyet farklarının ikinci plana atıldığı 
sosyal medya gerçeklikten sanala kaçışın en temel dayanak noktasıdır.

Statü ve ırk farklarının göz ardı edilebildiği sosyal paylaşım ağları kullanıcılara 
sınırsız bir etkileşim alanı sunmaktadır. Kullanıcılar her ne kadar kendilerine su-
nulan interaktivite düzeyi ölçüsünde etkileşime geçseler de sosyal medya üzerinde 
kimliklerin saklanabilmesi ve farklı kimliklerle paylaşım yapılabilmesi sanal dün-
yada gizliliği ön plana çıkartmaktadır. Sunulan gizlilik imkânı ve doğrudan kim-
liklerin açıklanmaması bireyler açısından daha özgür ve serbest bir ortam oluş-
turmaktadır. Kimliğini açıklamak zorunda kalmayan birey içinden geçen görüş 
ve düşünceleri rahat bir şekilde sosyal paylaşım ağlarında paylaşabilmekte, kimi 
zaman hakarete varan olumsuz yorum ve tutumlarda da bulunabilmektedir. Arap 
Baharı tam da böyle bir ortamda meydana gelmiş ve sosyal medyada yankı bul-
muştur. “Arap uyanışı” olarak da bilinen Arap Baharı 21.yüzyılda ortaya çıkan ve 
tüm Arap coğrafyasında meydana gelen halk hareketlerine verilen genel bir addır. 
Mitingler, gösteriler, çatışmalar ve Arap liderlerin devrilmesinde sosyal medyanın 
etkisi çok büyüktür. Tam bu noktada Arap Baharı’nı derinlemesine irdelemek ye-
rinde olacaktır. 

1. Arap Halkının Uyanışı: Arap Baharı

Özellikle 2010 yılından itibaren Arap coğrafyası büyük bir değişim süreci içe-
risine girmiş ve taşlar giderek yerinden oynamaya başlamıştır. Hali hazırda devam 
eden bu köklü değişim sadece Arap coğrafyasında değil, tüm dünyada yankı bul-
muştur. Arap halklarının özgürlük hareketlerinin bütünü Arap Baharı olarak nite-
lendirilmektedir. Arap halkının uyanış ve özgürlük hareketi olan Arap Baharı’nın 
sanıldığının aksine çok derin bir anlam yükü bulunmaktadır.

Arap Baharı’na Kavramsal Bakış1.1. 

Arap Baharı; Arap coğrafyasında yer alan Tunus’ta başlayan ve buradan hare-
ketle birçok Arap ülkesini etkisi altına alarak, iktidarı değiştirmeye yönelik olarak 
gerçekleştirilen siyasi, silahlı, protestolu, bölgesel ve toplumsal bir halk hareketi-
dir. (Ayhan, 2011: 18) Arap Baharı hemen hemen tüm Arap ülkelerinde etkisini 
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hissettirmiştir. Ancak; Arap Baharı yarattığı etki göz önüne alındığında durum 
farklılık göstermektedir. Tunus’ta başlaması nedeniyle daha yoğun bir şekilde et-
kisi hissedilen Arap Baharı, Mısır, Bahreyn, Cezayir, Suriye, Ürdün, Yemen, Lib-
ya gibi ülkelerde daha sert bir şekilde hissedilmiştir. Suudi Arabistan, Fas, Irak, 
Umman, Lübnan gibi ülkelerde ise küçük çaplı halk ayaklanmaları, protestolar, 
yürüyüşler ve mitingler baş göstermiştir. 

Arap ülkelerini bünyesi içerisinde barındıran Orta Doğu; ekonomik, sosyal ve 
siyasi yapısı nedeniyle her dönem göz önünde bulunmaktadır. Bununla birlikte; 
Arap ülkelerinin jeopolitik ve jeostratejik bakımdan önemli bir konumda bulun-
ması, bu coğrafyanın ne ölçüde değerli olduğunu izah etmektedir. Zengin petrol 
rezervleri nedeniyle ekonomik anlamda önemli bir gücü elinde tutan Arap ülkeleri 
sürekli olarak dış tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Siyasi, sosyal, ekonomik ve 
askeri nitelikteki iç karışıklıkların dış tehditlerle birlikte giderek artış göstermesi 
Orta Doğu’yu ve Arap ülkelerini sürekli olarak tehlikelerle karşı karşıya bırakmak-
ta ve büyük güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. (Güngör-
müş, 2004: 114) Arap ülkelerindeki endişe ve güvensizlik olgusu bu coğrafyanın 
tabiri caizse kaynayan bir kazan olmasına neden olmuştur. Dış tehditlerin büyük 
bir çoğunluğunun kökeni ise ekonomik temellidir. Bu duruma bir de yönetimsel 
zaaflar eklendiğinde Arap Baharı’nın başlaması kaçınılmaz olmuştur. Arap Baharı, 
Arap dünyasında günümüze değin yaşanan en köklü değişiklik olarak nitelendi-
rilmektedir. 

Arap Baharı’nın Başlangıç Süreci ve Siyasal Değişim1.2. 

Arap Baharı’nın başlangıç noktası sürekli altının çizildiği gibi Tunus’tur. Bu 
dönüşümün ilk tohumları 17 Aralık 2010 tarihinde atılmıştır. Tunus’un Sidi Bou-
zid kentinde belediye zabıtaları tarafından seyyar satıcıların tezgâhlarına el kon-
muştur. Baharın fitilini ateşleyen olay ise tezgâhına el konulmasına isyan eden 
sebze-meyve satıcısı Muhammed Buazizi’nin kendisini ataşe vermesidir. Hastane-
ye kaldırılan Buazizi tüm çabalara rağmen kurtarılamamış ve iki hafta sonra ha-
yatını kaybetmiştir. Tunus halkı bu duruma duyarsız kalmamış ve 4 Ocak 2011’de 
yaşanan olay üzerine 5000 kişilik bir ekip protesto yürüyüşü yapmıştır. Gösterici-
ler daha iyi yaşam koşulları istemişler; ancak polislerin sert müdahaleleriyle kar-
şı karşıya kalmışlardır. Ancak tepki gösterileri artarak devam etmiş ve 14 Ocak 
2011’de Tunus Cumhurbaşkanı Zine El-Abidinde Bin Ali istifa etmek durumunda 
kalmıştır. Zine El-Abidinde Bin Ali’nin adeta kaçar gibi ülkeyi terk etmek zorunda 
kalması Arap ülkelerinde ezilen ve dikta rejimi altında yaşamını sürdürmek zo-
runda kalan halklar için adeta bir umut ışığı oluşturmuştur. (UCDP, 2012)

Tüm Arap coğrafyasında tırmanarak devam özgürlük hareketleri, dikta rejim-
lerinin birer birer yıkılmasına neden olmuştur. Tam bu noktada Libya’ya göz atmak 
yerinde olacaktır. Çünkü Arap Baharı’nın derinden hissedildiği bir diğer ülke de 
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Libya’dır. Libya’da özellikle devlet lideri Muammer Kaddafi’ye bağlı bulunan güçler 
halk hareketlerini bastırmak için yoğun çaba sarf etmişler ve bu süreç içerisinde 
masum birçok sivil de hayatını kaybetmiştir. Özellikle dış destekli kuvvetlerin de 
sürece dâhil olması bölgedeki farklı çıkar mücadelelerini ortaya çıkarmıştır. (Do-
ğan ve Durgun, 2012: 62) Bu durumun en önemli kanıtı Amerika Bileşik Devlet-
leri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un Libya’ya sürpriz bir ziyaret düzenlemesi ve 
Kaddafi karşıtı güçlere birleşme çağrısı yapmasıdır. Dolayısıyla Arap Baharı’nda 
dış ülkelerin de etkisinin var olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Uzun bir 
mücadelenin ardından 20 Ekim 2011’de Kaddafi doğduğu şehir olan Sirte’de mu-
halifler tarafından ele geçirilmiş ve linç edilerek öldürülmüştür. (Sabah, 2011)

Suriye’de de durum çok farklı değildir. Günümüzde Arap Baharı’nın gücünün 
etkin bir şekilde hissedildiği ülke şüphesiz ki Suriye’dir. Son bir yıl içerisinde önce 
küçük halk ayaklanmalarıyla başlayan ve giderek büyüyen olaylar günümüzde 
iç savaş boyutuna kadar gelmiştir. Beşar Esad Yönetimi olayların başlangıcında 
ayaklanmaları yatıştırmaya çalışmış, fakat tepkilerin doruk noktaya ulaşmasıyla 
halk üzerinde ağır baskı oluşturma yoluna gitmiştir. Bu durum üzerine masum bir 
şekilde başlayan gösteriler iç savaş halini almıştır. 15 Mart 2011 tarihinde Dera’da 
başlayan olaylar, Arap dünyasında meydana gelen dönüşüm ve diktatörlerin tek 
tek iktidardan düşürülmesi Suriye’de muhaliflerin silahlanarak daha cesur bir şe-
kilde Esad karşıtı duruş sergilemesine neden olmuştur. Buna ek olarak orduda 
görev alan bazı önemli komutanlar da muhaliflerin saffına geçmiş ve böylece Esad 
Yönetimi çoğu noktada iktidarını yitirmiştir. Arap Baharı, Suriye’de çok kanlı bir 
şekil almış ve 11 ay içerisinde 10.000’e yakın insan hayatını kaybetmiştir.. (Erk-
men, 2012)

Arap Baharı’na Türkiye Cephesinden Bakış1.3. 

Orta Doğu’nun Türkiye açısından taşıdığı anlam çok farklıdır. Gerek Türkiye 
ve gerekse de dünya açısından önemli bir noktada bulunan Orta Doğu’ya ayrı bir 
önem atfedilmektedir. Demokrat Parti’nin iktidar olduğu dönemlerden itibaren 
Türkiye, Arap ülkeleri ile birlikte seviyeli bir ilişki kurmaya çalışmış ve ülkesel 
ilişkiler açısından önemli bir yol kat etmiştir. Arap ülkeleri o dönemlerde sadece 
İsrail’i kendilerine tehdit olarak görmüşler ve İsrail’in kuruluşu ve gelişiminin mü-
sebbibi olarak batıyı suçlamışlardır. Türkiye’nin ise tarafsız bir politika izlemesi ve 
Müslüman bir ülke olması Arap ülkeleriyle daha samimi bir diyalog kurulmasını 
sağlamıştır. (Duman, 2005: 314)

Arap Baharı ister istemez Türkiye’nin dış politikasını derin bir şekilde etki-
lemiştir. Gerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gerek başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve gerekse de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; Arap Baharı’nı yakın 
takibe almışlar ve Mısır, Libya, Suriye gibi ülkelerdeki yöneticilerin izlemesi gere-
ken yolları tüm dünyayla paylaşmışlardır. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti, Arap 
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Baharı’na kayıtsız kalmamış ve yapılan açıklamalarla birlikte özellikle Arap ülke-
lerinde yaşayan sivil halkın takdiri önemli ölçüde kazanılmıştır. (Kibaroğlu, 2011: 
31) Türkiye’nin halk hareketine destek vermesinin bir dış politika stratejisi oldu-
ğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü gerek konumu, gerek ekonomisi ve 
gerekse de dış ilişkileri nedeniyle Türkiye kesinlikle karşı safha alınacak bir ülke 
değildir.

Türkiye’nin bölgede sevilmesi asla tesadüfî değildir. Bunun sebebi Türkiye’nin 
“ince güç” kullanarak ikna yöntemini seçmesidir. İnce güç; “istenilen bir şeyin kaba 
kuvvet kullanılarak değil, güdülen politikalarla elde edilmesi”dir. İnandırıcı argü-
manların sunulması ve tutarlı bir siyaset izlenmesi ince gücü tam anlamıyla nite-
lendirmektedir. Türkiye’nin izlediği dış politika ve politik fikirleri kadar ince güç 
potansiyeli de bir o kadar mühimdir. (Kalın, 2012: 148) Şu bir gerçektir ki Arap 
Baharı, Türkiye’nin izlediği dış politika stratejisinin değişimine neden olmuştur. 

Türkiye’nin Arap Baharı’na yaklaşımı, temel devlet ilkelerini gözetir bir nitelik-
tedir. Türkiye, Arap ülkelerinin demokrasi rejimine geçmesini arzulamakta; ancak 
devlet otoritesinin güç kaybetmemesini amaçlamaktadır. Bölge halklarının daha 
fazla özgürlüğe sahip olması ve insan haklarına saygı gösterilmesi Türkiye açısın-
dan büyük önem arz etmektedir. Arap ülkelerine dış müdahale Türkiye açısından 
asla tasvip edilen bir durum değildir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden 
günümüze devletlerin “içişlerine karışmama ilkesi”ni şiddetli bir biçimde savun-
muştur.

Arap Baharı, sürekli kaynayan coğrafyada “domino etkisi” yaratmış ve özgür-
lük hareketleri tüm bölgeye yayılır duruma gelmiştir. Türkiye duruma mantıksal 
bir bakış açısıyla yaklaşmış ve kati yargılardan uzak kalmayı tercih etmiştir. Söz 
konusu gelişmeler üzerine yıllardır varlığını koruyan otoriter rejimler yıkılmış ve 
liderlerin hayatlarının sonuna dek kaldığı yönetimler halk tarafından yıkılmıştır. 
(Akıllı, 2012: 45) Arap ülkeleri her ne kadar Türkiye ile kimi ortak noktalara sahip 
olsa da siyasal, toplumsal ve kültürel yapı farklılık göstermektedir. Özellikle batılı 
ülkelerin bölgedeki çıkarları Arap Baharı’nın şekillenmesinde etkili olmuş, ancak 
Türkiye gütmüş olduğu politika aracılığıyla olaylara müdahil olmamıştır. Türkiye 
dış politikada risk almayarak Arap ülkelerinin çıkarlarını korumuş böylece Orta 
Doğu’da saygınlığını arttırmıştır. Ülkesel çıkarları gözeten Türkiye bu süreci iyi bir 
şekilde yönetmiş ve tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu özelliklerinden dolayı Türki-
ye, tabiri caizse Orta Doğu’nun lideri konumuna gelmiştir. (Kibaroğlu, 2011: 35)

2. Sosyal Medya Ve Etkileşim

İnternetin kapsamını genişletmesi ve her yaştan her kesimin bu teknolojiyle 
haşır neşir olması etkileşimli ortamlar olan sosyal paylaşım ağlarının ortaya çık-
masını sağlamıştır. Sosyal medyayı daha iyi anlayabilmek ve etkileşim olgusunu 
kavrayabilmek için sosyal medya kavramına değinmek faydalı olacaktır.
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2.1. Sosyal Medyaya Kavramsal Bakış

Genel olarak bakıldığında sosyal medya öz nitelikleri açısından çok geniş bir 
kavramdır. Bu açıdan kavrama yönelik net bir tanım yapmak mümkün değildir. 
Kimi kaynaklarda Web 2.0 ve sosyal medyanın birbiri yerine kullanıldığı görül-
mektedir. Ancak; Bruns ve Bahnisch’in birlikte yapmış olduğu tanım göz önüne 
alındığında Web 2.0 ve sosyal medyanın farklı kavramlar olduğu ortaya çıkmak-
tadır. Bruns ve Bahnisch sosyal medyayı; “Web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan, 
daha derin sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini başarmaya 
imkan sağlayan web siteleri” şeklinde tanımlamaktadır. (Akar, 2010: 17) 

Web 2.0 teknolojileri tamamen etkileşimli bir temele oturtulduğu için birey-
ler pasiflikten sıyrılmakta ve aktif kullanıcılar halini almaktadır. Sosyal paylaşım 
ağlarında var olan birey bilgiye, veriye daha rahat bir şekilde ulaşabilmektedir. 
Sosyal medya, tamamen internet tabanlı olduğundan dolayı büyük yatırımlara ge-
rek duymadan hizmet verebilmektedir.(Tonta, 2009: 745) Sosyal paylaşım ağları 
aracılığıyla bireyler istedikleri görüş, düşünce ve yorumları aktarabilmekte, yükle-
dikleri fotoğraf, video ve ses dosyalarını da diğer kullanıcılarla paylaşabilmektedir. 
Sosyal medya çağımız için başlı başına bir devrim niteliğindedir.

2.2. Sosyal Medyanın Temel Özellikleri

Sosyal medya, yeni medya ve internet teknolojisi ile beslenmekte ve bireyselliği 
ön plana çıkarmaktadır. Geri beslemenin hızlı bir şekilde yaşandığı ve alıcı-verici ara-
sındaki ayrımı ortadan kaldıran sosyal medyanın üç temel özelliği bulunmaktadır: 

Etkileşim:•	  Sosyal medyanın kullanıcılara sunduğu en temel özellik etkileşim-
dir. Etkileşim aracılığıyla kaynakla alıcı arasındaki ayrım giderek ortadan kalkmak-
tadır. Etkileşim imkânı geleneksel kitle iletişim araçlarında bulunmamaktadır.

Asenkronizasyon (Eşzamansızlık):•	  Sosyal medya zaman sorununu ortadan 
kaldırmaktadır. Kullanıcılar paylaşılan bir içeriğe ya da yapılan bir yoruma iste-
dikleri zaman karşılık verebilmektedir. 

Kitlesizleştirme:•	  Sosyal paylaşım ağları bünyesinde yer alan kullanıcılar 
gerek kitle halinde iletişim kurabilmekte, gerekse de birbirlerine birebir mesaj 
gönderebilmektedirler. Bu açıdan sosyal medya aynı zamanda kitlesizleştiricidir. 
(Geray, 2003: 18–19)

2.3. Sosyal Medyada İletişim

İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler bireysel ilişkileri ve gündelik yaşamı 
derinden etkilemektedir. Özellikle sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte yüz 
yüze iletişim yerini sanal iletişime bırakmaya başlamıştır. Sosyal paylaşım ağla-
rındaki iletişim, yüz yüze iletişim gibi sıcaklık taşımasa da mekân sınırını orta-
dan kaldırması bakımından çok önemlidir. (Bıçakçı, 2001: 39) Kişilerarası iletişim 
yönünden bakıldığında ise sosyal medyada kullanılan jargon, semboller, kalıplar 
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ve kodlar bilindik iletişim yapısını baştan aşağı değiştirmektedir. Sanal iletişimle 
birlikte sanal cemaatler oluşmaktadır. (Güçdemir, 2010: 45)

Facebook, Twitter, Myspace v.b. gibi sosyal paylaşım ağlarında kişilerin arkadaş 
olabilmeleri için gündelik hayatta birbirlerini tanımalarına gerek yoktur. Bu ağlar 
üzerinden birbirini tanımayan kişiler de arkadaşlık kurabilmekte ve edinilen arka-
daşlıklar gündelik hayatın bir parçası durumuna gelebilmektedir. Sosyal paylaşım 
ağlarında paylaşılan içerikler tüm dünyaya yayılmakta, böylelikle dünya gündemi 
sosyal paylaşım ağları aracılığıyla oluşmaktadır. Özellikle dünya gündeminde sü-
rekli olarak kendisine yer bulan Arap Baharı da sosyal paylaşım ağları üzerinden 
24 saat takip edilmiş ve görsel-işitsel medyaya, yazılı basına yansımayan birçok vi-
deo, fotoğraf, metin sosyal paylaşım ağları ile birlikte dünya geneline yayılmıştır.

3.Arap Baharı’nın Sosyal Medyaya Yansımaları

Sosyal paylaşım ağları gündemin nabzını tutan internet siteleridir. Günümüz-
de sosyal medya bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bir şekilde gelişim göstermekte ve 
interaktivite oranı sürekli artmaktadır. Sosyal paylaşım ağlarında yer alan kullanı-
cılar herhangi bir engelle karşılaşmadan içerik paylaşımı yapabilmektedir. Hatta 
kitle iletişim araçları tarafından sansürlenen içerikler de sosyal medyada yer bu-
labilmektedir. 

3.1. Sosyal Medyadaki Halk Hareketleri

Dünyanın çehresini değiştiren Arap Baharı, sosyal medyada da büyük ses ge-
tirmiştir. Özellikle geleneksel kitle iletişim araçlarının bütününe yakınının devlet 
tekelinde bulunması ve özel yayın kuruluşlarına uygulanan baskı ile sansür hal-
kın gelişmeler hakkında doğru bilgi almasını engellemiştir. Bu karışık ortamda 
toplumun sosyal medya aracılığıyla bilgi alması ve gelişmelerden haberdar olması 
halk hareketlerinin doruk noktasına ulaşmasına neden olmuş, birlik ve beraberliği 
ön plana çıkarmıştır. Şayet sosyal medya olmasaydı toplumsal yoksunluk ve sıkış-
mışlık içerisinde var olmaya devam eden Arap halkının özgürlük mücadelesi bu 
denli yankı uyandırmayabilirdi. Genellikle sosyal medyada devrimci gruplar var 
olmakta ve halk hareketlerini tüm dünyayla paylaşmaktadırlar. Bu süreç içerisinde 
muhaliflerin kendilerini rahatça ifade ettikleri tek ortam sosyal medya olmuştur. 
(Babacan v.d., 2011: 78)

İnternet ve sosyal medyanın Arap coğrafyasında hızlı bir şekilde yayılması halk 
hareketlerinin birçok kesim tarafından destek görmesini sağlamıştır. Sosyal med-
ya sadece Arap halkının çekmiş olduğu toplumsal sıkıntılar ve sorunların aktarı-
mını sağlamamış, aynı zamanda siyaset ve toplum ilişkisinin yeniden şekillendiği 
bir ortam olarak akıllara kazınmıştır. Bununla birlikte sosyal medya aracılığıyla 
tüm dünyanın Arap Baharı’ndan haberdar olması, siyasi eşitsizlik ve ekonomik 
durgunluğun gündemin merkezine oturması, Arap ülkelerindeki değişim ve dö-
nüşüm hareketlerinin hızlanmasına neden olmuştur. Özellikle Tunus’ta meydana 
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gelen olay ile fitili ateşlenen Arap Baharı sosyal medya aracılığıyla giderek yayıl-
maya başlamıştır. (Özalp, 2012: 252)

Sosyal medyada halk hareketleri sansürsüz bir şekilde aktarılabilmektedir. 
Libya’nın devrik lideri Muammer Kadafi’nin Sirte’de yakalanıp linç edilmesi ama-
tör bir kamerayla çekilmiş ve Youtube, Dailymotion gibi video paylaşım siteleri 
aracılığıyla tüm dünyaya yayılmıştır. Kimi medya organları bu görüntülere hiç yer 
vermezken kimileri de bu görüntüleri sansürlü bir şekilde sunmayı uygun bulmuş-
tur. Tüm dünyada son dakika gelişmesi olarak verilen bu haber sosyal paylaşım ağ-
larında da büyük yankı uyandırmıştır. Kullanıcıların bu görüntüleri paylaşmasıyla 
birlikte gelişmeleri takip etmeyenler bile konu hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. 
Sosyal medyanın etkisi tam da bu noktada gizildir. Sosyal medya sınırsız bir etki-
leşim ortamı sunmakta ve sansür oranını minimum düzeye indirgemektedir.  

3.2. İstatistiklerle Sosyal Medyanın Arap Baharı’na Etkisi

Sosyal medyanın Arap Baharı’na doğrudan etki ettiği yapılan bilimsel çalışma-
larla kanıtlanmıştır. Bu çalışmaların başını Washington Üniversitesi’nde yapılan 
“Arap Baharı’nda Sosyal Medyanın Rolü” isimli araştırma çekmektedir. Araştır-
mada Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya yayılan özgürlük ve demokrasi hareketini 
sosyal medyanın hızlandırdığı sonucu ortaya çıkmış ve sosyal medyanın özgürlük 
elde etmede çok etkin bir silah olduğu gerçeğinin altı çizilmiştir. Sosyal paylaşım 
ağlarında Arap Baharı’nın etkisi atılan tweetler ile bir kez daha gözler önüne se-
rilmiştir. Mısır’ın Eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in istifasının gerçekleştiği 
hafta boyunca Mısır ve dünyadan çekilen toplam tweet oranı bir günde 2300’den 
230.000’lere kadar yükselmiş ve bu durum Twitter gündemine oturmuştur. Twe-
etlerin bir anda sayısının artması “kelebek etkisi” ile açıklanmaktadır. Çünkü 
Twitter’dan gönderilerin içeriklere erişim, Facebook’tan çok daha kolay bir şekilde 
gerçekleşmektedir. Bu açıdan Twitter muhaliflere çok önemli bir güç oluşturmuş-
tur.(Pesen, 2012)

Şekil 1: Arap Ülkelerinde Sosyal Medyanın Kullanım Oranları
(http://www.arabsocialmediareport.com, 29.09.2012)
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Haziran 2012’de yayınlanan Arab Social Media Report (Arap Sosyal Medya 
Raporu), sosyal medyanın Arap ülkelerine doğrudan etki ettiği gerçeğini gözler 
önüne sermektedir. Şekil 1’de Arap ülkelerinde sosyal medyanın oynadığı rol yüz-
delik dilimlerle ifade edilmiştir. Kuveyt %51’lik oranla sosyal medyanın en aktif 
kullanıldığı ülkedir. Kuveyt’i %46’lık oranla üç ülke takip etmektedir. Bu ülkeler 
arasında Lübnan, Mısır ve Umman yer almaktadır. %43’lük oranıyla Bahreyn ve 
%42’lik oranıyla Ürdün bu üç ülkenin ardından gelmektedir. %33 ile Birleşik Arap 
Emirlikleri (BAE) ve % 32 ile Suudi Arabistan listenin daha sonlarında bulun-
maktadır. (Salem v.d., 2012: 3) Bu rapordan da anlaşılacağı üzere Arap ülkelerinde 
sosyal medya aktif bir şekilde kullanılmakta ve olayların şekillenmesinde önemli 
bir rol oynamaktadır. 

Şekil 2: Komşu Arap Ülkelerinde Twitter-Hashtag Kullanım İstatistikleri
(http://dl.dropbox.com/, 29.09.2012)

Arap Baharı çerçevesinde yaşanan olayların tümü sosyal paylaşım sitesi 
Twitter’da büyük yankı bulmuştur. Şekil 2’de 2011 yılının ilk aylarında Arap Baharı 
ile ilgili seçilmiş bazı sözcüklerin Twitter’da hangi ölçüde kullanıldığı ortalama de-
ğerlerle gösterilmiştir. Grafiği inceleyecek olursak Ben Ali’nin istifa ettiği gün ken-
dini ateşe veren seyyar satıcının yaşadığı Tunus’un Sidi Bouzid kenti #sidibouzid 
hashtagıyla ortalama 3000’e yakın kişi tarafından kullanılmıştır. Bu araştırmanın 
örnek kütlesinde Ürdün, Cezayir, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn,  ve Ye-
men gibi ülkeler yer almıştır. Bununla birlikte #algeria (Cezayir), #morocco (Fas), 
#yemen, #egypt (Mısır) v.b. ise Arap ülkelerinde yaşayan kullanıcılar tarafından 
tercih edilen diğer hashtaglardır. (Howard v.d., 2011: 14)

SONUÇ

Genel bir ifadeyle Arap Baharı, Arap coğrafyasında yaşanan özgürlük müca-
delelerini ve değişim taleplerini kapsayan bir süreci işaret etmektedir. Orta Doğu, 
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fiziki ve siyasi konumu itibariyle her zaman ön planda yer almış ve dönem dönem 
iç karışıklıklarla karşı karşıya kalmıştır. Buna bağlı olarak Arap coğrafyasında kök 
salan değişim hareketi Tunus’ta başlamış ve bu fitil ateşlenerek diğer Arap ülke-
lerinde domino etkisi yaratmıştır. Yıllardır devletlerini tek başına yöneten birçok 
lider bu gelişmeler üzerine ya görevlerini bırakmak zorunda kalmışlar ya da halk 
tarafından öldürülmüşlerdir. Yaşanan bu gelişmeler üzerine dünyanın gündemi 
tamamen Arap coğrafyasına kaymıştır.

Arap coğrafyasının zengin petrol rezervlerine sahip olması iç karışıklıkların 
dış kaynaklı müdahalelerle desteklenmesini sağlamıştır. Fakat kimi zaman halkla-
rın özgürlük mücadelesi olarak medya organlarına yansıyan bu sürecin arkasında 
ekonomik kaynakların varlığının yattığını söylemek yerinde olacaktır. Yönetimsel 
açıdan Arap ülkelerinde zaaflar yaşandığını söylemek mümkündür; ancak bu ka-
rışıklıklar esnasında masum sivil halkın katledilmesinin açıklamasını yapmak hiç-
bir şekilde imkân dâhilinde değildir.  Bu açıdan Arap Baharı’nı özellikle gelişmiş 
batılı ülkelerin ekonomik gerekçeler ve bireysel çıkarları nedeniyle desteklediğini 
söylemek mümkündür.

Arap Baharı geleneksel kitle iletişim araçlarında yaşanan baskı ve sansür nede-
niyle sosyal medyada hayat bulmaya başlamıştır. Özellikle muhalif gruplar basın-
yayın organlarında aktaramadıkları görüş, düşünce ve görüntüleri tüm dünyayla 
internet aracılığıyla paylaşabilmişlerdir. Hatta kullanıcılar sosyal medyada kim-
liklerini saklayabildikleri için fikirlerini daha rahat bir şekilde paylaşabilmiş ve 
görüşlerini iktidar baskısına uğramadan aktarabilmişlerdir. Ancak şu unutulma-
malıdır ki, sosyal paylaşım ağlarının her ne kadar özgür bir düşünce ortamı yarat-
tığı düşünülse de aslında ipler tamamen bu ağları kuran ülkelerin elindedir. Yeni 
iletişim teknolojileri, bu teknolojileri üreten ve geliştiren kişilerin, ülkelerin elinde 
büyümekte ve onların kontrolü altında gelişim göstermektedir. Sosyal paylaşım 
ağları da aynı şekilde ticarileşmiş geniş alanlar olduğu için bağımsızlık ve tarafsız-
lık ilkelerinin bu ağlarda gözetilmesi pek de mümkün değildir. 

Arap Baharı’nın oluşum ve gelişim sürecini sadece sosyal medyaya bağlamak 
doğru olmayacaktır. Çünkü Arap Baharı’nın yaşanmasında Arap ülkelerinin iç di-
namikleri ve yönetim zaafları devreye girmiş ve halk tahammül sınırının sonuna 
gelmiştir. Özellikle muhalif gruplar mücadelelerini haklı bir zemine oturtmaya 
çalışmışlar, bunun için sosyal medyayı kullanmışlardır. Sosyal medyanın etkileşim 
imkânı tanımasıyla birlikte dünyanın herhangi bir köşesinde var olan internet kul-
lanıcıları gelişmeler hakkındaki görüş ve düşüncelerini aktarabilmiştir. 

Bu bilgilerin ışığı altında sosyal medyanın dünyada yaşanan her türlü geliş-
meyi aktardığı ve kullanıcıları sanal âlemde bir araya getirdiği gerçeği ortaya çık-
maktadır. Ancak bu aktarımın kime ve hangi amaca hizmet ettiği büyük bir soru 
işaretidir. Çağımızda sosyal medyanın gücü ve etkisi gerek anketler ve gerekse de 
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yapılan öneml, çalışmalarla ispat edilmiştir. Bu açıdan dünya genelinde var olan 
bütün ülkeler kendi halklarının talepleri ve dileklerini sosyal paylaşım ağlarından 
takip etmeli, önerileri dikkate almalıdırlar. Böylece, sorunlar direk olarak kayna-
ğından öğrenilebileceği için doğrudan çözümler üretilebilecektir.  Özellikle Arap 
ülkelerinde istikrarın sağlanması ve birliğin bozulmaması için halkın talepleri 
dikkate alınmalı ve uzmanlar tarafından sosyal medya taramaları yapılmalıdır. 
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Gaziantep’te Ölü ve Ölüm İle İlgili Uygulamalar: 
Sam Köyü Örneği

The Rıtuals Related To Death And Dead In Gazıantep: 
      The Sample Of Sam Vıllage

Cihat Burak KORKMAZ*

Özet

Kültür toplumları birbirinden ayıran, her topluma farklı bir kimlik kazandıran 
özelliklerin tamamından oluşmaktadır. Toplumları iyi tanıyabilmek için kültür 
unsurlarının iyi bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Ölüm ve ölü ile ilgili uygu-
lamalar da her toplumun kültür özelliklerine göre farklılık göstermektedir. İnsan 
yaşantısının geçiş dönemlerinden biri olan ölüm, dünya hayatının son bulması 
anlamını taşıması sebebiyle tarihsel gelişim içerisinde insanlar açısından farklı 
bir önem taşımıştır. Ölüm, Türk kültür hayatı içerisinde çok önemli ve geniş bir 
yer tutmaktadır. Gerek İslamiyet öncesi inanışlarda gerekse İslamiyet sonrasın-
da ölüm ile ilgili uygulamalar Türk kültüründe önemli bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu çalışmada geçmiş dönemlerde değişik Türkmen oymaklarının ve 
Türk boylarının yerleştiği Gaziantep ili Şehitkâmil ilçesine bağlı Sam Köyüne  ait 
olan ölüm ve ölü ile ilgili uygulamalar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ölü, Ölüm, Uygulamalar, Gaziantep-Sam Köyü

Abstract

Culture, consist of the all features that distinguish communities and give a dif-
ferent identity to each community. Communities need to be analyzed  in a good 
way to know the elements of culture.The rıtuals related to death and dead vary ac-
cording to cultural characteristics of each community.As it carries the meaning of 
world life come to an end , death ,which is one of the transition periods of human 
* Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancılara Türkçe Öğretimi,  

Yüksek Lisans Öğrencisi
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life ,carries different importance for the people in historical process.Death has an 
important and wide place in the cultural life of Turkish.In both the pre-Islamic 
beliefs and after Islam ,the rıtuals related to death appears to be an important issue 
in Turkish culture. In this study, the rıtuals related to Sam Village and its surroun-
ding, that is linked to Sehitkamil district in Gaziantep city where various Turkmen 
tribes and Turkish clans settled in the past, were examined.

Key Words : Dead , Death , Applications , Gaziantep- Sam Village   

Giriş

Ölüm, doğum ve evlenme gibi insanoğlunun hayatındaki en önemli olaylar-
dan bir tanesidir. Ölüm olayı kişisel olmakla beraber topluluklar halinde yaşayan 
insanlar için de toplumsal bir durum olarak gözlemlenmektedir. Ölüm olgusu her 
ne kadarda insan tarafından zor kabul edilen, istenilmeyen bir gerçek olsa da: ’’Bu 
olgunun etrafındaki inanç ve uygulamaları olgunun bağlamındaki milletin gelenek 
ve görenekleri etkilemiştir’’ (Nirun ve Özönder 1990: 251-264). Yani toplumların 
ölümü algılama biçimleri bu durumu basit bir halden çıkarıp, ölüm ile ilgili uy-
gulamaları toplum tarafından önemsenen ve muhakkak  yerine getiren törenler 
haline getirmektedir.

Tarih sahnesinin her döneminde çeşitli devletler kurarak, dünyanın medeniyet 
mirasına katkıda bulunan Türkler; ölümü ve ölüyü de kendi kültür çerçeveleri içe-
risinde çeşitli şekillerde algılamışlardır. Bu bakımdan öncelikle olarak Türk Kül-
tür Tarihi açısından gerek İslamiyet öncesi ve gerekse İslamiyet sonrası Türklerin 
ölüm ile ilgili anlayışlarının neler olduğunu incelemek durumundayız.

Gaziantep, Türkiye’nin altıncı büyük ili1 olmakla beraber TÜİK verilerine göre 
8 Mart 2012 tarihi itibariyle1.753.5962 nüfusa sahip olan bir şehirdir. 1927 yılı nü-
fus sayımında 214.499 olan il nüfusu geçen 70 yıl içerisinde %534 oranında artış 
göstermiştir. Bu artış oranı aynı dönem için Türkiye genelinde % 317 olmuştur. Ga-
ziantep uzun yıllar dikkate alındığında Türkiye nüfus artış hızının çok üzerinde bir 
nüfus artışı göstermiştir. Bunun sebebi ise aşırı derecede göç almasıdır.3 Özellikle 
çalışmamızda bahsedeceğimiz Şehitkâmil ilçesine bağlı Sam köyü, Organize Sa-
nayi Bölgesi’nin sınırları içerisinde yer alması sebebiyle sürekli göç alan ve nüfusu 
sürekli artan bir yerleşim yeridir. Bu durum nüfusun her geçen gün daha koz-
mopolit bir yapıya sahip olmasına ve bazı kültürel değerlerin kaybolmasına yol 
açmaktadır. 

Bu yüzden Anadolu’nun köklü şehirlerinden biri olan, geçmiş dönemlerde de-
ğişik Türkmen oymaklarının ve Türk boylarının yerleştiği Gaziantep iline ait, mer-
kez Şehitkâmil ilçesinin Sam köyünde ölüm ile ilgili anlayışlarının neler olduğunu 
bölgede yaşayan kişilerden yaptığımız derlemeler yoluyla inceleyeceğiz.

1,2,3www.tüik.gov.trresmi internet sitesinden alınmıştır.
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Çalışmamızı yaparken Nail Tan’ın, Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler adlı baş-
vuru kitabından faydalanarak aşağıda geçen ve tarafımızdan hazırlanan sorularla 
derlemelerde bulunduk:

Ölümü akla getiren belirtiler var mıdır? 1. 
Ölü2. mün uzaklaştırılması için yapılan uygulamalar nelerdir?
Hastanın veya birisinin öleceğinin ön belirtisi var mıdır?3. 
Ölen kişinin bulunduğu yerle ilgili yapılan uygulamalar nelerdir? 4. 
Ne zamana kadar yas tutulur, yasın belirtileri nelerdir? 5. 
Cenaze evdeyken yapılan uygulamalar nelerdir?6. 
 Cenaze kaldırılmadan önce yapılan uygulamalar nelerdir? Cenaze kaldırıl-7. 

dıktan sonra yapılan uygulamalar nelerdir? 
Ölenin ruhuyla ilgili inanışlar nelerdir? Bu dünya ve öteki dünya ile ilgili 8. 

ölenin ruhunun rahatlaması için yapılan işlemler nelerdir?
Mezar hazırlanırken neler yapılır, yapılan uygulamalar nelerdir?9. 
Cenaze mezara koyulurken neler yapılır?10. 
Mezar ve mezarlıklarla ilgili inanmalar nelerdir?11. 

Yapmış olduğumuz çalışmaya ışık tutan temel bilgileri kişisel iletişim aracılı-
ğıyla derlediğimiz kişiler ve bu kişilerden yapılan aktarmalarda kullanılacak olan 
isimlerine ait kısaltmalara ise aşağıda yer almaktadır:

Kişisel Bilgiler Kısaltma
Nazlı TİRİT,1982,Okuryazar, Ev hanımı, Sam köyü (N.T.)
Güley TİRİT,1947,Okuryazar değil, Ev hanımı, Sam köyü (G.T.)
Ayşe AÇIK,1956,Okuryazar değil, Ev hanımı, Sam köyü (A.A.)
Fatma GÜNEŞ,1956,Okuryazar değil, Ev hanımı, Sam köyü (F.G.)
Halaf AÇIK,1955,Okuryazar , Çiftçi, Sam köyü (H.A.)

1.Türklerde Ölüm ve Ölü

İnsanoğlunun fani dünyadaki kısa hayatının son bulması ölüm gerçeği ile so-
mutlaşmıştır. Tarih sahnesinde İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası adı altında iki 
temel kültür merkezine giren Türkler, ölüm durumunu sahip oldukları inanç esas-
larına göre yorumlamışlardır. Değişik din ve kültür çevresine girmiş olan Türkle-
rin ölüm ve ölü ile ilgili inanış ve uygulamalarının temelini “Tengrici-lik’’ (Eroğlu 
2000: 1-21) veya “Tengrizm’’ ya da “Geleneksel Türk Dini’’ (Günay ve Güngör 1998: 
33-44) şekillendirmiştir.

Ölüm kavramının Türkçede, Eski Türkçe döneminden beri kullanıla gelen 
öl- fiili ve onun türemiş şekilleriyle ifade edildiği bilinmektedir (Bekki 2004: 53).
Yine Türk varlığının en büyük ispatı olan Orhun Yazıtlarında yüksek seviyedeki 
insanlar (kağanlar/prensler) için öl- fiili yerine uç-, uça bar- ile kergek bol- fiilleri-
nin kullanıldığını şu ifadelerden anlıyoruz: “kanım kaganança ilig törüg kazganıp 
uça barmış” (=Babam hakan, öylece devleti [kurup] yasaları koyup vefat etmiş); 
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“inim kül tigin özi ança kergek boltı, kanım kagan uçdukda inim kültigin yiti yaşda 
kaltı” (=Kardeşim Kül Tigin kendisi öylece vefat etti. Babam hakan vefat ettiğinde 
kardeşim Kül Tigin yedi yaşında kaldı.); “kanım kagan uçdukda özüm sekiz yaşda 
kaltım” (=Babam hakan vefat ettiğinde ben sekiz yaşımda kaldım.) “eçim kagan 
uça bardı” (=Amcam hakan vefat etti.) (Tekin 1988: 13,17, 41, 45).

“Altaylıların, Yakutların binlerce yıl boyunca bağlı kaldıkları Şamanizm’in bütün 
prensipleri, her şeyin maddi ve ruhi olmak üzere iki temsil unsuru olduğunu kabul 
eden animizme dayanmaktadır’’ (Bayat 2005: 62). Eski Türklerin ölümü algılama 
biçiminden ölümden korunma biçimine, cenaze törenlerinde ortaya çıkan uygu-
lamalara ve ölümden sonraki hayat ile ilgili inanışlara kadar bu konuda oluşan 
bütün geleneklerin merkezine ruhlarla ilgili inanışların yer aldığı düşünülmekte-
dir. Oluşan bu gelenekler günümüz Türk dünyasında farklı düzeylerde değişimlere 
uğramış olsa da uygulamalarda dikkati çeken birçok paralellik, Türk toplulukla-
rındaki uygulamaların temel çıkış noktasının aynı olduğunu göstermektedir. Do-
layısıyla günümüz Türk topluluklarından herhangi birinin bu konudaki gelenek-
leri incelenirken, eski Türklerdeki inanışların ve uygulamaların hareket noktasını 
oluşturması gerekmektedir.

Türkler eski zamanlardan beri insanın iki unsurdan oluştuğuna inanırlar: 
“Bunlardan birisi ceset, diğeri de değişik Türk topluluklarında “süne, yula, tın, nefes, 
sür, kut” gibi adlar alan, günümüz Türkçesinde “can” ve “ruh” kelimeleriyle ifade 
edilen kavramdır’’(Şener 2003: 62).

Ersoy ise bu konuda şöyle söylemektedir: ’’Altay ve Yakut Türkleri ruh-can kav-
ramını tın, süne (ya da sür) ve kut kelimeleri ile ifade etmişlerdir. Tın, bütün canlı-
larda; süne, sadece insanlarda; kut ise, canlı cansız her şeyde bulunur ve bulunduğu 
şeye kutsallık kazandırır’’ (Ersoy 2002: 86-101).

“Bu anlayışa göre, Kut’un bedenden ayrılması ile ölüm gerçekleşmez ama kişi-
deki kutsallık kalkar, sıradanlaşır. Kut, insan için kesinlikle bir güç ve uzun ömrün 
vazgeçilmez bir dayanağıdır. Birey onsuz hayatını sürdüremez Ancak tın bedenden 
ayrıldığı vakit, bedenin ölümü hemen gerçekleşmiş olur’’ (İnan 2000: 176).

Türklerin ölümü ruh ile doğrudan ilişkilendirdikleri, ölüm ve ölü ile ilgili ina-
nış ve uygulamaları ruh kavramı üzerinden şekillendirdikleri düşünülmektedir. 
Bu konuda Roux şöyle demiştir: “Ruhu eline geçiren ya da vücuda giren zararlı ve 
kötü bir ruh ölüme neden olmak üzereyken samanlar ya da ilaçlar bunu engelleye-
bilirler. Fakat bunlar yaşamın dayanağı Kut’un tükendiği ya da geri alındığı durum-
larda çaresiz kalırlar’’ (Roux 1999: 62).

Ruh sözcüğü, yaşamı sağlayan değişik güçlerin tamamıdır ve değişik kelime-
lerle, tarihî Türk lehçelerinde karşılıkları vardır. Bunlardan en önemlisi olduğunu 
düşündüğümüz yaşamsal güç anlamındaki ‘kut’tur. Bu kelime, Orhun Yazıtlarında 
devlet, ikbal, saadet, baht, talih, Tanrı’nın lütfu olarak geçmektedir (Ergin 1980: 
122; Tekin 1988: 150). 
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Ruh tasvirinin uçucu hayvanlara benzetildiği de dikkat çeken diğer bir nokta-
dır. Zira, Orhun Yazıtlarında öl- fiili yerine uç-, uça bar- ile kergek bol- fiillerinin 
kullanıldığını yukarıda belirtmiştik.

Yine aynı şekilde Manas Destanı’nda ise benzer ifadelere rastlamak mümkün-
dür:’’…Manas’ın sineğe benzer canı çıktı, gerçek evine gitti…’’(İnan 2000: 182). Gü-
nümüzde bile yukarıda adı geçen örneklerdeki gibi ölüm ile ilgili deyimlere (kuş 
kadar canı olmak, canı çıktı, ömür kuş gibi gelir gider, hasta zayıf ama canı içinde, 
kuş gibi uçtu) rastlamak mümkündür.

Türklerin İslamiyet’in kabulünden günümüze kadar süregelen uygulamalar ise 
kültür ögeleri üzerinde, hele de ölüm gibi insan aklının sınırlarını zorlayan bir 
dünyevi olay karşısında özünü koruyarak İslamiyet’e uygun şekilde gelişmiştir.

2. Gaziantep-Sam Köyü Çevresinde Ölüm ve Ölü

Anadolu’da yaşayan Türklerde ise inanış ve uygulamalarda  coğrafi farklılık-
lara bağlı olarak çeşitlilikler görülmektedir. Ölüm ve ölü ile ilgili terimleri İslami 
terminolojiye uygun şekilde kavramsallaştırarak kullanmaya devam etmişlerdir. 
Bunlara en güzel örnekler: Ruh, ecel, fani, vade, ahiret, Azrail, cennet, cehennem 
vb. terimlerdir. Gaziantep’te de İslamiyet öncesi inanış ve uygulamaların kültür 
aktarımı suretiyle devam ettiğini söylemekle birlikte bunların din etkisiyle kısmen 
de olsa değişikliğe uğradığı düşünülmektedir. 

Önceki dönemlerde değişik Türkmen oymaklarının gelip yerleştiği Gaziantep,  
Anadolu’nun tarihi ve köklü kültürel mirasa sahip şehirlerinden biri olması sebe-
biyle diğer paydaşları gibi inanış ve uygulamalar açısından benzerlikler taşıdığı 
söylenilebilir.

Aşağıdaki tabloda ise Gaziantep ve çevresine yerleşen Türkmen oymakları gö-
rülmektedir.(Yalman[Yalgın] 1977 c.1: 3)



104

Cihat Burak KORKMAZ
21

. Y
üz

yı
ld

a 
Eğ

iti
m

 v
e 

To
pl

um
Ci

lt 
1 

 S
ay

ı 3
  K

ış
  2

01
2

Şimdi bu durumdan hareketle Gaziantep-Sam Köyü ve çevresindeki ölüm ve 
ölü ile ilgili inanış ve uygulamaları yaşayan kişilerden yaptığımız derlemeler ışı-
ğında devam ettireceğiz.

2.1.Ölümü Çağrıştıran Önbelirtiler

İnsanın doğadaki genel yaşamın bir parçası olduğu inkâr edilemez bir gerçek-
tir. Doğada meydana gelen ölüm olayı, olağan dışı bir olay olması sebebiyle yine 
doğada meydana gelen olağan dışı olaylar birçok zaman doğrudan ölüm ile iliş-
kilendirilmiştir. Özellikle insanların en yakınında bulunan, insan dışında doğada 
yaşamını sürdüren varlıklar olan hayvanların olağan dışı hareketleri uğursuzluğa 
yorulmuştur. “Hayvanların acı acı bağırması, atın kişnemesi o evden ölü çıkacağına 
işarettir’’(Kalafat 1996: 23).

Sam köyünde köpeklerin uluması genel olarak uğursuzluk alameti olarak sa-
yılır (N.T. 2012). Köpeğin uzun uzun uluması bir kişinin öleceğine işarettir. “Eğer 
köpek uzun uzun ve acı acı ulursa uğursuzluğun veya ölümün habercisidir’’(G.T. 
2012).”İtin sırt üstü yatıp debelenmesi yine uğursuzluğa işarettir’’ (H.A. 2012). Kö-
peğin çok eski dönemlerden beri insanın en yakın dostu olması onun bu ve benze-
ri davranışlarının gözlemlenmesine neden olmuştur. Bu ulumalardan korunabil-
mek için ayakkabı ters çevrilerek konur (N.T. 2012). Böylece ulumanın getireceği 
uğursuzluğun ters döneceğine inanılmıştır.

Çocukların da uzun uzun ağlaması yani ulumaya benzetilerek evden birinin 
ölümüne yorulmuştur (A.A. 2012). Böyle uzun uzun ağlayan çocuklara da uğur-
suzluğu terse çevirebilmek amacıyla ’’Kendi başını yiyesin. İsmin küçük çağlara ko-
nula. Sesin yerin dibinden gele. Yiğit iken yıkılasın ’’bedduaları söylenilmektedir 
(A.A. 2012; G.T. 2012; N.T. 2012).

Kırsal kesimde yaşayan insanların yakınındaki hayvanlardan bazıları tavuk ve 
horoz olarak bilinmektedir. Sam köyünde horozun zamansız ötmesi ve tavuğun 
horoz gibi ötmesi uğursuzluk belirtisidir (F.G. 2012).

Yaban hayvanlarından olan karga ve baykuş ile ilgili inanışlara da Sam köyün-
de rastlanmaktadır. Baykuşun ürkütücü fiziki görüntüsü, alışık olunmayan ötüşü 
ve özellikle geceleri ortaya çıkmasından dolayı pek uğurlu bir hayvan sayılmaz 
(F.G. 2012). Sam köyünde bir evin damına baykuş konması ev halkından biri-
nin ölümüne işarettir (F.G. 2012). Hatta ’’Ocağına baykuş tüneye.’’ bedduası da bela 
okunmak istenen kimselere sıkça söylenmektedir (F.G. 2012).

Diğer bir yaban hayvanı olan karganın “bir evin damında veya yakınlarında 
ötmesi  uğursuzluğa veya ölüme’’ yorulur (F.G. 2012).

Hayvanlarla ilgili inanışlara dair Örnek şöyle söylemektedir: “ Tavşan, yolcu 
önüne çıkarsa; tilki, anormal sesle ulursa-pavlarsa; kurt, gece ulursa; köstebek, eştiği 
toprak mezara benzerse; kaz, tüyünü dökerse; yarasa, gece öterek uçarsa; horoz, va-
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kitsiz ya da (bölgelerimize göre) değişik zamanlarda (öğleyin, ikindi, akşam nama-
zından sonra, gece yarısı) öterse; tavuk, horoz gibi uzun uzun öterse; baykuş, “viran 
viran” diye öterse, bacaya tünerse, acı acı öterse, ulursa; karga-kartal, sürekli öterse, 
bahçede öterse, kapıda öterse; leylek, ağzında ya da ayağında kara çaput getirirse, 
zamansız görünürse, muhtemel ölümün ön belirtisi olarak değerlendirilirler ’’ (Ör-
nek   1979: 16-20).

Sam köyünde günlük hayatta kullanılan bazı eşyaların durumu da yine ölümle 
ilişkilendirilir. Bu eşyaların başında ayna ve cam gelir (N.T. 2012).’’Aynanın kırılması 
ölüme yorulur.’’ “Evde uğursuzluk yaşanmaması için kırık ayna bulundurulmaz’’(N.T. 
2012).Bir başka inanışa göre ayna veya cam yere düştüğünde kırılmazsa uğursuz-
luğa işarettir (N.T. 2012). Bu durumdan kaçınmak için ayna veya cam hemen yere 
atılarak kırılır. Bu duruma ’nazarı çıktı’’ denir  (N.T. 2012).

Sam köyünde rüyalarla ilgili önbelirtilere de rastlanmaktadır. Anadolu’nun 
birçok yerinde olduğu gibi rüyalar yörede çeşitli şekillerde yorumlanmaktadır. 
Rüyada evlenme ve evlenme ile ilgili törenlerin görülmesi ölüme veya kötü bir ha-
ber alınacağının habercisidir (A.A. 2012).Rüyada kır ata binildiğini görmek ölü-
me işarettir (A.A. 2012).Rüyada bina yıkılması da ölüm habercisidir (A.A. 2012). 
Rüyada başkası seni ölmüş olarak görürse bu ömrün uzadığına işarettir; fakat kişi 
kendisini ölmüş olarak görürse bu ölüme işarettir (G.T. 2012).

“Rüyasında kötü bir şey gören kimsenin bunu kimseye anlatmaması eğer anlatır-
sa rüyadaki kötülük gerçek olur ’’ (G.T. 2012). Rüyasında kötü bir şey gören kim-
senin bu durumdan kaçınma için sabah kalkınca fakirlere sadaka verme, kuşlara 
veya tavuklara buğday atma ve kan akıtma şeklinde uygulamalar yaptığı görülür 
(G.T. 2012). “Kötü rüya gören kişi üç Kulhuvallah bir Elham okur; sağına soluna 
üfler.’’ (G. T. 2012)

Hasta olan kişi ve hastalık durumu ile ilgili bazı olaylarda önbelirti olarak gö-
rülmektedir. Hastanın eli-ayağı şişerse veya eli-ayağı soğuk olursa bu durum ölü-
me işarettir. Yine hastanın gözü seğirirse, parlaklığını yitirirse ve gözleri sabit bir 
noktaya bakarsa bu durum ölüme yorulur (H.A. 2012).

2.2.Ölüm Esnasında Yapılan Uygulamalar

Ölüm anı insan için çok özel ve önemli bir durumdur. Dünya hayatının sonu 
olması sebebiyle özellikle ölen kimsenin birinci derecedeki yakın akrabaları ara-
sında kabullenmeme, psikolojik ve duygusal olarak çöküntü durumlarına sebep 
olur.

Sam köyünde ölmek üzere olan kimsenin yanında sadece yakın akrabaları bu-
lundurulur (G.T. 2012).Eğer ölümü gelen kişi kadınsa sadece aynı cinsten yakın 
akrabaları bulunur. Bu durumun sebebi ise kadına özel bazı hallerin ortaya çıka-
bileceği ihtimalidir (G.T. 2012).
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Kişinin öleceğinin anlaşılması durumunda Kur’an okumayı bilen herhangi bir 
kimse ölünün başına gelerek Yasin Suresini veya Ayet-el Kürsi’yi okur (N.T. 2012). 
Bu durum hasta ölene kadar devam eder. Ancak hasta öldükten sonra artık Kur’an 
okunmaz. Bu durumun sebebi ise ölen kişinin gusül abdesti aldırılması gerekliliği 
olarak görülmektedir (H.A. 2012).

Kişi, Kur’an okunmadan vefat ederse “ameli iyi değilmiş.’’ , “Allah kısmet etme-
miş.’’ gibi ifadeler kullanılır (G.T. 2012). Ölen kişi için geçindi*  ifadesi de kullanılır.

Ölmek üzere olan kişiye “can çekişiyor’’ denir (G.T. 2012). “Can çekişmesini 
kolaylaştırmak için kelime-i şahadet getirilir, Kuran okunur, bütün aile  ayağı ucu-
na onun görmesi için dizilir’’ (G.T. 2012).Ayrıca hastanın bulunduğu odada bütün 
resimler ve aynalar ters çevrilir. Bunun sebebi bu eşyaların bulunduğu yere melek-
lerin girmeyeceği inancıdır (G.T. 2012). 

2.3 Ölümün Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Uygulamalar

Ölen kişinin başının altından yastık alınır (F.G. 2012). Çenesi yumuşak bir 
bezle bağlanır (N.T. 2012).Ölen kişi bekletilirken üzerine beyaz ve temiz çarşaf 
örtülür (F.G. 2012).Ayrıca ölen kişinin ayakları kıbleye getirilir. ’’Sam köyünde ya-
takların ayak ucu kıbleye gelecek şekilde asla serilmez. Sadece ölülerin ayağı kıbleye 
getirilir’’(F.G. 2012).

Ölünün elbiseleri üzerinden makasla kesilerek çıkarılır bunun amacı ölüyü ra-
hatsız etmemektir. Ölünün üzerinden çıkarılan elbiseler “soyka’’ denir (A.A. 2012; 
G.T. 2012; F.G. 2012; N.T. 2012)

“Cenaze kalkar kalmaz ölünün ayakkabısı bir yoksula verilir. Elbise ve çamaşır-
ları da yine hayır hasenat olsun diye fakir fukaraya dağıtılır’’(G.T. 2012).

Ölünün na’şı evde bekletilirken üzerine “makas, ayna’’ konur. ’’Eğer ölen kimse 
erkekse bıçak; kadınsa makas, et satırı veya dahre** konur’’ (G.T. 2012; A.A. 2012).
Bu durumun  Eski Türk inanışlarında bulunan demir kültü ile alakalı olduğu dü-
şünülmektedir.

Ölen kişiyi yıkamak da önemli hususlardan birisidir. Ölen kişi erkekse din gö-
revlisi; kadınsa yakın bir akrabası veya bu işten anlayan bir kadın tarafından ya-
pılır (G.T. 2012). Ölen kişinin yıkandığı suyun kaynatıldığı kazana “ don kazanı “ 
denir. İki ucu kulplu ve bakır olan bu kazan yıkama işi için kullanılır (G.T. 2012). 
Günümüzde bu işlemi yerel yönetimlere ait özel gasil hanelerde yapıldığı da bilin-
mektedir. 

Sam köyünde ölen kişinin tabutuna yapılan uygulamalarda cinsiyete göre fark-
lar görülmektedir. Ölen kişi kadınsa tabutun baş kısmına tülbent veya al yazma; 
ölen kişi erkekse halı, battaniye veya gömlek örtülür ( N.T. 2012).
* Kişisel gözlemimize dayanmaktadır.
** Et satırının yöredeki adı
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Tabutun taşınması esnasında Sam köyünde farklı uygulamalar görülmektedir. 
Tabutu taşıyan erkekler mümkün olduğu kadar tabuta sırayla omuz vermeye çalı-
şırlar. Ayrıca tabuta omuz vermeye gelen kişi “Peygambere salavat’’ diyerek omuz 
verir (H.A. 2012).

 Naaş tabutla mezarın yanına getirildiğinde kefen açılarak gözüne bir avuç 
toprak atılır (H.A. 2012). Gözünü toprak doyursun deyiminin buradan geldiği dü-
şünülmektedir. Cenazeyi yakınları mezara indirir. Cenaze sağ tarafının üzerine 
gelecek şekilde, başı kıbleye dönük bir şekilde yerleştirilir (H.A. 2012).

 Yakın bir erkek akrabası tarafından “sapıtma taşı’’ denilen cenazenin üzerine 
toprak gelmesini engelleyecek uzun taşlar dizilir (H.A. 2012). “Cenazenin üzerine 
toprak atma işini de ailenin büyükleri yapar. Sırayla üç kürek toprak atan erkek kü-
reği devreder. En son toprağa su dökülerek iş biter’’(H.A. 2012).

Aslı telkin olarak bilinen ancak Sam köyünde “talkın’’ olarak yapılan uygu-
lamada, ölen kişinin sorgusunu kolay cevaplayabilmesi için din görevlisi herkes 
gittikten sonra ölen kişiye birkaç defa tekrar etmek suretiyle çeşitli şeyler söyler 
(H.A. 2012). Ayrıca “Hoca talkında ölünün neyle karşılaştığını görür ve bilir” diye 
bir inanış vardır (H.A. 2012).

Ölen kişinin ruhunu rahatlatma açısından uygulandığını düşündüğümüz devir 
ve ıskat uygulamaları Sam köyünde karşımıza çıkmaktadır. Ölen kişinin yerine 
getiremediği ibadetlerine (namaz, oruç, zekât) saydırılması amacıyla altın veya 
para olarak hesaplanır (H.A. 2012). Karaman ise bu konuda şöyle söylemektedir 
“ Namaz, oruç, kurban, adak, kefaret gibi ibadet ve borçları ifa etmeden vefat etmiş 
bir kimseyi bu borçlardan kurtarmak için fukaraya nakdi bedellerini vermeye ıskat 
denir. Nakdi bedeli vermek yerine muayyen bir miktarı bir beze çıkınlayıp fukaraya 
hibe etmek, sonra hibe yoluyla ondan geri almak ve borç bitinceye kadar bu ise de-
vam etmeye de devir denir; bu yolla ölüden mezkûr borçların düşürüldüğüne (ıskat) 
inanılır ” (Karaman 1996: 14)

2.4 Yas ve Taziye Uygulamaları

Ölen kişinin arkasından tutulan yas  töreni  Eski Türklerin uygulamalarında 
karşımıza açıkça çıkmaktadır. 

Dede Korkut’ ta geçen  Beyrek Hikâyesi’ nde “beyre-ğin ölüm haberinin duyul-
ması üzerine Beyreğin babası Kaba Sarığı kaldırıp yere çaldı, çekti yakasını yırttı, 
oğul oğul deyerek böğürdü. Feryat ve figan etti. Ak pürçekli anası boncuk boncuk 
ağladı, gözünün yaşını döktü, acı tırnak ak yüzünü, aldı çaldı, al yanağını yırttı, 
kargı gibi kara saçım yoldu, ağlayarak sızlayarak evine geldi. Bay Püre Beğ’in Pen-
ceresi altın otağına feryat figan girdi, kızı gelini kah kah gülmez oldu, Kızıl kına ak 
eline yakmaz oldu. Yedi kız kardeşi ak çıkardılar kara elbiseler giydiler” (Ergin 1971: 
172).
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Kaşgarlı Mahmud ‘un Divan’ında ise, Afrasyab yani Alp-er Tunga için yapılan 
yas töreni şu ifadeyle tespit edilir “Herkes kurt gibi uluşuyor, yakasını yırtarak bağı-
rıyor ünü çıkasıya bağırıyor, gözü örtülesiye kadar ağlıyor” (Atalay 1985, C. 1: 189)

Sam köyünde yas süresince ölen kişinin akrabaları tarafından kırk gün boyun-
ca düğün ve kutlama benzeri eğlence yapılmaz (G.T. 2012; A.A. 2012). Daha uzak-
tan akrabalar ise düğün veya kutlama yapacakları zaman cenaze sahiplerinden 
müsaade isterler (N.T. 2012). Bu durum “yas kaldırma’’ olarak geçer (G.T. 2012; 
N.T. 2012). Bunu yerine getirmeyen kişiler ise etrafları tarafından kınanırlar (A.A. 
2012).

Sam köyünde yas süresince temizlik işleri ertelenir. İlk yedi gün kişisel temizlik 
ve ev temizliği dahi yapılmaz (G.T. 2012; A.A. 2012; F.G. 2012).

Ölünün arkasından yemek verme töreni, en eski Türk geleneklerinden biridir. 
İslâmiyet öncesi dönemde Türklerde cenaze törenine yog  veya  yug adı verilmek-
tedir. Divânü Lugâti’t Türk’te yogladı kelimesinin açıklamasında “ol ölügke yogladı: 
O, ölünün ardından (ölü için) yemek verdi’’ (Erdi-Yurtsever, 2005: 699) şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Sam Köyü’nde de ölünün arkasından yemek vermek mut-
laka yerine getirilen bir uygulamadır. Bölgede genellikle hayvan kesilerek yerine 
getirilen uygulamada ölünün ruhunu rahatlatmak amacı güdüldüğü tahmin edil-
mektedir (H.A. 2012). Yemekten yiyenlerin merhumun veya merhumenin canına 
değsin demelerinin sebebinin de bu olduğu düşünülmektedir (H.A. 2012). 

Taziye uygulamalarında ise Anadolu’nun genelinden farklı bir tablo ile karşı-
laşılmamaktadır. Ölen kişinin birinci dereceden yakın akrabaları üç gün boyun-
ca taziye evinde yatarlar (G.T. 2012).”Gelen giden misafirlerden başsağlığı alınır’’ 
(H.A. 2012). Ayrıca ölünün arkasından yapılan üçüncü, yedinci, kırkıncı, elli ikinci 
ve sene-i devriye günleri uygulamaları da Sam köyünde yerine getirilir.

Taziye yerine gelen misafirler cenaze sahiplerine yardımcı olabilmek için lah-
macun yaptırırlar; tatlı olarak da baklava getirilir (A.A. 2012; F.G. 2012; G.T. 2012; 
N.T. 2012; H.A. 2012). Bu durumu şehirlileşme oranının artışına ve insanların ko-
laya kaçma eğilimlerine bağlamak mümkündür. Cenaze sahiplerine yük olmamak 
için bu yemek uygulamalarının yapıldığı görülür (G.T. 2012). Ayrıca yine gelen 
giden misafirlere ikram edilen çayın masrafını karşılayabilmek için çay ve şeker 
götürüldüğü de görülmektedir (H.A. 2012;N.T. 2012).’’Cenaze sahipleri de cenaze 
yerinde tabakların içerisinde misafirlere sigara ikram ederler’’(H.A. 2012).

2.5 Mezarlarla İlgili Uygulamalar

Sam köyünde günümüzde mezarların başına kişinin künyesinin yazılı olduğu 
mezar taşı dikilmektedir. Ancak en yaşlı kaynak kişiye göre eskiden mezarların 
başlarına kişiyi tanıtıcı şapka, gömlek, elbise, yazma gibi kişisel eşyalar konulmak-
taydı (G.T. 2012).
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Sam köyünde ölen kişinin mezarı ölümden üç gün sonraki mevlitten sonra 
ziyaret edilir (G.T. 2012; N.T. 2012). Bu mevlitte okunan nohutlar mezarın üzerine 
dikilir (G.T. 2012). Nohutlar büyüyüp yeşerirse bu ölen kimsenin günahlarının 
affolunacağına işarettir. ’’Nohutlar kuruduktan sonra mezar yapılır’’ (G.T. 2012).

Anadolu’daki diğer yerlerdeki uygulamalarda görülen mezarın başucuna ağaç 
özellikle “çam ağacı’’ dikme geleneği de Sam köyünde görülür (G.T. 2012). Bu du-
rumun Türklerdeki ağaç kültü ile alakalı olduğu düşünülmektedir.

Sam köyünde ölünün kırkında, elli ikisinde, yıl dönümlerinde ve bayram arife 
günlerinde mezarlıkların ziyaret edilir, dualar okunur (G.T. 2012). Bu da  Anado-
lu’ nun diğer yerlerinden farklı bir uygulama değildir.

3.Sonuç

Yaptığımız bu çalışmada her yıl nüfusu biraz daha artan ve sürekli göç alan 
Gaziantep ilinin, Sam köyündeki ölüm ve ölü ile ilgili uygulamaların genel olarak 
Anadolu’daki yaygın olan durumlar benzerlikler gösterdiğini görmekteyiz. Sam 
köyündeki, cenaze törenleri ile ilgili uygulama ve inanışlar incelendiğinde, bun-
ların, evvela Anadolu kültürünün ve daha geniş çerçevede Türk kültürünün bir 
parçası olduğunu görmekteyiz.

Bazı yöresel farklılıkların olması ise coğrafi ve beşeri etkenleri göz önünde 
bulundurduğumuzda olağan bir durum olarak tespit edilmiştir. Kültür ögelerinin 
nesilden nesile aktarılarak yaşatılabileceği gerçeği ile yüz yüze iken; hızlı bir şekil-
de nüfusu artan, literatürde anakent olarak geçen bir şehrin adı geçen köyünün 
ölüm ve ölü ile ilgili kültürel uygulamaları aktarım açısından faydalı olabileceğini 
düşündüğümüz bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.

KAYNAKÇA

Atalay, B. (1985).  Divan-ı Lügatı’t-Türk, Ankara

Bayat, F. (2005). Mitolojiye Giriş. Karam Yayınları, Çorum.

Bekki, S. (2004). Milli Folklor, Yıl 16, Cilt 8, Sayı 62, Yaz 2004, Sayfa 53-66.

Ergin, M. (1971). Dede Korkut Kitabı, İstanbul.

Eroğlu, A. H. (2000). “Kırgızistan’da Bağımsızlık Sonrası Milli İdeoloji Arayışı 

Çerçevesinde Tengircilik”, Ankara Üni. İlahiyat Fak. Dergisi.

Ersoy, R. (2002).Türklerde Ölüm ve Ölü İle İlgili Rit ve Ritüeller, Milli Folklor, S.54,  ss. 86-101.

ERDİ, Seçkin-YURTSEVER, Serap Tuğra (2005), Divanü Lugati’t Türk, İstanbul.

Günay, Ü. ve Güngör, H. (1998). Türk Din Tarihi, Laçin Yayınları, Kayseri.

İnan, A. (2000).Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, ss. 176-200, Ankara.

Kalafat, Y. (1996). İslamiyet ve Türk Halk İnançları, Kültür Bakanlığı Yayınları,  ss. 23-37, Ankara.



110

Cihat Burak KORKMAZ
21

. Y
üz

yı
ld

a 
Eğ

iti
m

 v
e 

To
pl

um
Ci

lt 
1 

 S
ay

ı 3
  K

ış
  2

01
2

Karaman, H. (1996). Ölüm, Ölü, Defin ve Merasimler, İslam Dünyasında Mezarlıklar

ve Defin Gelenekleri,  TTK. (Ed.) Türk Tarih Kurumu Yayınları, c.I, ss. 3-15,  Ankara.

Nirun, N. ve Özönder, C. (1990). “Türk Sosyo-Kültür Yapısı İçinde Adetler, Örfler,                              

Görenekler, Gelenekler” Milli Kültür Unsurlarımız Üzerine Genel Görüşler,  AKMY, s. 251-264, An-
kara.

Örnek, S. V. (1979).  Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara.

Roux, J. P. (1999).Altay Türklerinde Ölüm. Kazancıgil A. (çev.), Kabalcı  Yayınları, ss. 36-267, İstan-
bul.

Şener, C. (2003). Şamanizm, Türklerin İslamiyet’ten Önceki Dönemi, Etik Yayınları,  ss.61-65, İstan-
bul.

Tan, N. (1997). Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler, Halk Kültürü Yayınları, 4. baskı,  İstanbul

Tekin, T. (1988). Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,

Yalman (Yalgın), A. R. (1977). Cenupta Türkmen Oymakları, Kültür Bakanlığı Yayınları, c. I, ss. 31-64, 
Ankara.



Afrika Birliği Örgütü ve Kıtada İşbirliği Arayışları

21
. Y

üz
yı

ld
a 

Eğ
iti

m
 v

e 
To

pl
um

Ci
lt 

1 
 S

ay
ı 3

  K
ış

  2
01

2

111

Afrika Birliği Örgütü ve Kıtada İşbirliği 
Arayışları

Organization Of African Unity And Cooperation  
In The Continent Search For

Cemil Doğaç İPEK*

Özet

Afrika kıtası ilk çağlardan bu yana siyasi ve kültürel anlamda birbirlerinden 
çok farklı niteliklere sahip toplumları barındırmıştır. Kıtanın sahip olduğu coğ-
rafi şartların da etkisiyle etnik aidiyetler ve ekonomik yapılanmalar, siyasi birlik 
teşkil etmenin önünde çeşitli engeller oluşturmuştur. Gerek bölgesel gerekse de 
kıtasal çapta işbirliği şartlarının Afrika’da ancak 20. yüzyılda olgunlaşabilmesi, bu 
durumun benzerlerine Avrupa, Asya ya da Güney Amerika’da rastladığımız tür-
den siyasal oluşumların ortaya çıkışını güçleştirmiştir. Bugün dahi sınır sorunları, 
az gelişmişlik, baskıcı yönetimler ve etnik/dinsel anlaşmazlıklar dolayısıyla sadece 
bir ideal olarak kalan Afrika’da kıtasal birlik düşüncesi, kıta devletlerinin bağım-
sızlıklarını kazanmaya başladığı 20. yüzyılın ikinci yarısından bugüne oluşan şart-
lar sebebiyle farklı biçimler ve isimler altında gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu 
çalışmada söz konusu birliklerin örgütsel ya da ulusal zeminde hayata geçirilme 
çalışmaları ve başlıca örnekleri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Örgütler, Afrika Birliği, Pan-Afrikanizm, 
Afrika-Siyaset ve Yönetim, Afrika-Küreselleşme. 

Abstract

Since ancient times, continent of Africa wellcomed various communities ha-
ving very different characteristics in political and cultural contexts. Ethnic belon-

* Arş. Gör. , Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,  
Uluslararası İlişkiler Bölümü.
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gings and economical restructurings tend to create a variety of barriers on cons-
tituting political unity in the continent together with the impact of geographical 
conditions. As regional and continential conditions suffer to mature until twenti-
eth century, emerging of such types of political unities previously being appeared 
in Europe, Asia or South America is complicated. Consideration of continental 
unity in Africa, which remains as only an ideal even today because of bordering is-
sues, underdevelopment, repressive governments and ethnical/religional conflicts, 
is struggled to realize under different forms and denominations in consequence 
of conditions from the second half of twentieth century to present day, when the 
states of the continent has commenced to declare their independences. This paper 
offers the implementation attempts and main representatives of concerning uniti-
es on organizational or national background.

Keywords: International Organisations, African Union, Pan Africanism, 
Africa—Politics and Government, Globalization—Africa.

Giriş

İnsan topluluklarının yeryüzünde yer aldıkları günden bugüne kadar kendi 
aralarında çeşitli düzeylerde işbirliği arayışında bulundukları ve bu nedenle de 
farklı örgütlenmeler oluşturdukları bilinen bir gerçektir.

Sermaye hareketleri, ticari faaliyetler ve teknolojik gelişmeler supranasyonel 
bir nitelik kazanarak giderek küresel çapta yayılmaktadır. Bu yayılma sınır ötesi 
menfaat gruplarını ve değişik milletlere mensup bireyleri sıkı menfaat bağlarıyla 
birbirine bağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında ilk çağlardan bu yana siyasi ve 
kültürel anlamda birbirlerinden çok farklı niteliklere sahip toplumları barındıran 
Afrika Kıtası’nda gerçekleşen işbirliği örgütlenmeleri bu alanda çalışanlar için içe-
risinde önemli detaylar barındırmaktadır. Bu nedenle biz de çalışmamızda Afrika 
Birliği başta olmak üzere kıtada örgütlenme ve işbirliği hareketlerini incelemeye 
çalışacağız.

1-)Afrika Birliği
a) Afrika Birliğinin Kuruluşu:
Afrika Birliği Örgütü Aşaması

1957 yılında Gana ile başlayarak, giderek artan sayıda Sahra-altı Afrika ülke-
sinin bağımsızlığını kazanmasına paralel olarak, Afrikalı lider ve düşünürler tüm 
Afrika ülkelerini aynı çatı altında toplayan bir uluslararası kuruluşun hayata geçi-
rilmesini önemli bir hedef olarak belirlemişlerdir.1 Bu çalışmalar sonucu hazırla-
nan “Afrika Birliği Örgütü” (Organization of African Unity) Kurucu Andlaşması, 
25 Mayıs 1963 tarihinde Addis Ababa’da imzaya açılmıştır. Kurucu Andlaşma, o 
tarihte bağımsız olan 32 Afrika ülkesinden 30’u tarafından imzalanmıştır. And-

1  Diedre L. Badejo, The African Union, Chelsea Publishers, 2008, New York, s.12.
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laşmayı imzaya açıldığı gün imzalamayan Fas ve Togo da çok geçmeden Kurucu 
Andlaşmayı imzalamaya ikna olmuşlardır.2 

Kuruluşunu takiben, Afrika Birliği Örgütü’nün öncelikli hedefi, Afrika’da sö-
mürgecilik hareketleri ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ırk ayrımcılığı (Apart-
heid) uygulamasına son verilmesi olmuştur.3  Afrika Birliği Örgütü, bağımsızlıkla-
rını yeni kazanan Afrika ülkelerinin bu öncelikli hedefinin gerçekleştirilmesinde 
önemli rol oynamıştır.

 Sömürgeciliğe son verilmesinde sağladığı başarılara karşın Afrika Birliği Ör-
gütü, üyeleri arasındaki çekişmeler, üyelerin katkı paylarının muntazaman öden-
meyişi ve teşkilatın değişen dünya koşullarına uydurulmasına imkân verecek şe-
kilde Kurucu Andlaşmada gerekli değişikliklerinin yapılamaması gibi nedenlerle, 
tam anlamıyla etkili ve saygın bir kuruluş olamamıştır. Soğuk Savaşın sona erme-
sini takiben dünyada hızla meydana gelen politik ve ekonomik hadiseler, Afrika’da 
hızla artan silahlı mücadeleler ve giderek büyüyen ekonomik problemler, Afrika 
Birliği Örgütü’nün daha etkin bir kuruluş haline dönüştürülmesi gerektiği kanısı-
nın yaygınlaşmasına yol açmıştır.4

Afrika Birliği (AfB)
Afrika ülkeleri arasında yeni bir örgütlenmeye gidilmesine ilişkin ilk somut 

teklif, 9 Eylül 1999 tarihinde Libya’nın Sirte şehrinde düzenlenen Afrika Birliği 
Örgütü Zirve Toplantısında, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi tarafından 
yapılmıştır.5 Bu öneri doğrultusunda yapılan çalışmalarla kısa sürede AfB’nin Ku-
rucu Andlaşması hazırlanmış ve 26 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Afrika Birliği Örgütü’nden, Afrika Birliği’ne geçişin sorunsuz olması amacıy-
la, Mayıs 2001 tarihinden sonra, Afrika Birliği Örgütü Kurucu Andlaşması yak-
laşık 1 yıl daha yürürlükte kalmış ve Teşkilat, 8 Temmuz 2002 tarihinde Güney 
Afrika’nın Durban şehrinde düzenlenen Afrika Birliği Örgütü Zirvesini takiben 
fiilen sona ermiştir.6 Afrika Birliği Örgütü ‘nün yerini 9 Temmuz tarihinden itiba-
ren Afrika Birliği (African Union) almıştır. Bugün itibariyle örgütün 54 üye ülkesi 
bulunmaktadır.7

Birlik, mevcut ülkeler arasında büyük bir birliği, topraksal bütünleşmeyi ve 
üye ülkelerin bağımsızlığını, kıtanın sosyo-ekonomik ve politik entegrasyonu-
nu hızlandırmayı, bölgesel ekonomik topluluklar arasında farklı politikaları bir-

2  Samuel M. Makinda, F. Wafula Okumu, The African Union, Routledge, 2008, New York, s.11
3  Abdou Diouf, “Afrique:“L’Intégration Régionale Face a la Mondialisation”, Politique Etrangere, 

2006/4 Hiver, s.787.
4  African Union Profile, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/3870303.

htm 
5  Jakkie Cilliers, “Towards The African Union”, African Security Review, 10:2, s.105.
6  Diouf, a.g.e., s.791.
7  Towards a People Driven African Union: Current Challenges and New Opportunities, Afri-

MAP, AFRODAD ve Oxfam, Ocak, 2007, s. 2.
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leştirmeyi veya uyumlu hale getirmeyi ve işbirliği ile kalkınmayı desteklemeyi 
amaçlamaktadır.8 Örgütün işleyişindeki yeni önemli ilke, bazı ciddi durumlarda 
konferansın kararlarına uygun araçlarla üye ülkelerden birindeki çatışmayı önle-
mek için Birliğin müdahale hakkı ile ilgilidir.9

b) AfB’nin Hedefleri:

Afrika Birliği’nin hedefleri ayrıntılı bir biçimde Kurucu Andlaşmada belirlen-
miştir. Bahsi geçen hedefler özetle; kıtada politik ve sosyo-ekonomik bütünleşme-
nin ve gelişmenin hızlandırılması, barış ve istikrarın korunması ile demokratik 
prensipler ve iyi yönetimin sağlanmasıdır. Temmuz 2007’de Gana’nın başkenti 
Akra’da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesinde ise, kıtada politik ve ekonomik bü-
tünleşmenin hızlandırılmasına ilişkin Akra Deklarasyonu kabul edilmiştir.10

Afrika Birliği’nin temel hedefleri Afrika Birliği Kurucu Andlaşması’nın üçüncü 
maddesi içerisinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bu maddede Birliğin amaçları 
şu şekilde ifade edilmiştir:11 

- Afrikalı ülkeler ve Afrikalılar arasında büyük bir birlik ve dayanışma meyda-
na getirmek;

- Üyelerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını muhafaza et-
mek;

- Kıtanın sosyo-ekonomik ve siyasi entegrasyonunu hızlandırmak;

- Afrika’da mukim bölgelerin menfaatlerini kıta ve insanları için korumak;

- Birleşmiş Milletler Şartı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışığında 
uluslararası işbirliğini desteklemek;

- Barış, güvenlik ve istikrarı kıta genelinde harekete geçirmek;

- Demokratik prensip ve kuruluşları, halk katılımını ve modern yönetişimi teş-
vik etmek;

- Afrika İnsan Hakları Şartı ve ilgili metinler uyarınca insan haklarını korumak 
ve teşvik etmek;

- Uluslararası ekonomi ve uluslararası müzakerelerde kıtanın kendi rolünü oy-
nayabilmesi için gerekli şartları oluşturmak;

- Bölge ekonomilerinin entegrasyonunun yanında sosyal, kültürel ve ekono-
mik sürdürülebilir planlamaları teşvik etmek;
8  Badejo, a.g.e., s.36
9  El-Ayouty Yassin; Brooks Hhugh (ed.), Africa and Interntional Organization, Nijhoff, 1974, 

s.122.
10  El-Ayouty; Brooks, a.g.e., s.110.
11  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/fr/about/

constitutive_act
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- Afrika’da mukim bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmek maksadı ile tüm in-
sani alanlarda işbirliği ve kalkınmayı desteklemek;

- Birliğin amaçlarını kademeli bir şekilde gerçekleştirmek niyetiyle bölgesel 
ekonomik topluluklar arasında uyum ve işbirliği tesis etmek;

- Özellikle bilim ve teknoloji alanlarında olmak üzere bütün alanlarda araştır-
ma çalışmalarına verilen desteği hızlandırmak

- Uluslararası partnerlerle bölgedeki hastalıkların kökünü kazımak ve sağlık 
alanında gerekli desteklemeleri yapmak üzere uyumlu çalışma yürütmek.  

c) Afrika Birliği’nin Temel Organları:
 AfB’nin kurucu andlaşması metninde beşinci madde içerisinde Kuruluşun te-

mel organları şu şekilde anılmıştır:12

- Birlik Konferansı
- Yürütme Konseyi
- Panafrikan Parlamento
- Adalet Divanı
- Komisyon
- Daimi Temsilciler Komitesi
- Uzmanlaşmış Teknik Komiteler
- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Konsey
- Finans Kuruluşları

Tüm bu sayılan organların yanında Konferansın ihtiyaç halinde yeni organ-
ların kurulmasına karar verebileceği de yine Kurucu Andlaşmanın bahsi geçen 
beşinci maddesinin ikinci bendinde vurgulanmıştır.13

i) Konferans: Konferans Kurucu Andlaşma içerisinde şu şekilde 
tanımlanmıştır:14 

Konferans; Devlet ve Hükümet Başkanları yahut onların akredite temsilcile-
rinden müteşekkildir. Konferans, Birliğin en üstün organıdır.

Konferans yılda en az bir kez öngörülen şekilde olağan toplantısını gerçek-
leştirir. Üye bir devletin talebi ve kendisi haricindeki iki üyenin de onayı halinde 
olağanüstü bir toplantıya gidilmesi de mümkündür.

Konferansın başkanlık görevini üye devletlerarasında yapılan istişareler netice-
sinde seçilen devlet yahut hükümet başkanı bir yıllık süre için yürütür.
12  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 5, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/

fr/about/constitutive_act 
13  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 5/2, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/

fr/about/constitutive_act
14  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 6, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/

fr/about/constitutive_act



116

Cemil Doğaç İPEK
21

. Y
üz

yı
ld

a 
Eğ

iti
m

 v
e 

To
pl

um
Ci

lt 
1 

 S
ay

ı 3
  K

ış
  2

01
2

Konferansın karar alma tarzı Kurucu Andlaşmada şu şekilde tarif edilmiştir:15

Konferans kararlarını oybirliği ya da üyelerinin üçte ikisinin onayı olmak üze-
re oy çokluğu ile alır.

Konferansın yetkileri Kurucu Andlaşmaya göre şu şekildedir:
- Birliğin ortak politikasını oluşturma;
- Birliğin diğer organlarının sunduğu raporlar ve tavsiyeler doğrultusunda ilgi-

li rapor ve tavsiyeleri incelemek suretiyle alakalı kararları alma;
- Birliğe katılım taleplerini değerlendirme;
- Birliğin organlarını oluşturma;
- Birliğin karar ve politikalarının üyeler nezdinde uygulama ve işletimlerinin 

kontrolünü sağlama;
- Birliğin bütçesini kabul etme;
- Yürütme Konseyi’ne çatışmaların yönetimi, savaş durumları ve barış inşası 

için direktifler verme;
- Adalet Divanı nezdinde hâkim ataması yapmak yahut görevden geri çekme;
- Başkan, başkan yardımcısı, komisyon komiserleri atamak ve görev ve veka-

letleri hususunu belirleme.
Tüm bu sayılanların dışında Konferans kendi yetki alanlarında bir ya da birden 

çok organı yetkilendirme hakkına da sahip bulunmaktadır.
ii) Yürütme Konseyi: Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg yakınlarındaki 

Midrand’da bulunmaktadır. 53 Afrika ülkesinden 46’sının temsil edildiği Parla-
mento, 18 Mart 2004 tarihinde ilk toplantısını Addis Ababa’da yapmıştır. 

Yürütme Konseyi; üye ülkelerin dışişleri bakanlarından yahut üye ülkenin gö-
revlendirdiği ilgili bakanlardan/görevlilerden oluşur. Yürütme Konseyi yılda en 
az iki defa toplanmaktadır. Yürütme Konseyinin olağanüstü durumlarda topla-
nabilmesi için bir üyenin teklifi ve kendisi dışında iki üye ülkenin teklifi kabulü 
gerekmektedir.16

Yürütme Konseyinin görev ve yetkilerinin sınırları Kurucu Andlaşmanın 
13.maddesi içerisinde belirtilmiştir. Buna göre Yürütme Konseyi ülkelerin menfaat-
leri doğrultusunda aşağıdaki alanlarda koordinasyonu sağlar ve siyasi kararlar alır:17

- Dış ticaret;
- Enerji, endüstri ve yeraltı kaynakları;

15  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 7, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/
fr/about/constitutive_act

16  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 10, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/
fr/about/constitutive_act

17  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 13, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/
fr/about/constitutive_act
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- Beslenme, tarım, hayvancılık ve ormancılık;
- Su kaynakları ve sulama;
- Ulaşım ve haberleşme;
- Eğitim, kültür, sağlık ve insan kaynakları;
- Sigortacılık;
- Bilim ve teknoloji;
- Yurttaşlık, yabancı uyruklular için konut, mülteci sorunları;
- Sosyal güvenlik, anne-çocuk ve engellilerin korunması için politika hazırlan-

ması;
- Madalya ve ödül sistemi kurulması.

Yürütme Konseyi, Konferans’a karşı sorumludur. Bununla alakalı olarak ilgili 
konuların açıklanması ve Konferans tarafından alınan politik kararların kontrolü 
için toplantı yapılması da mümkündür.18

Yürütme Konseyi; Kurucu Andlaşmanın 14.maddesinin birinci paragrafı uya-
rınca Uzmanlaşmış Teknik Komiteler oluşturma hususunda yetkilendirilebilir.19

iii) Uzmanlaşmış Teknik Komiteler: Afrika Birliği Kurucu Andlaşması 
14.madde içerisinde Yürütme Konseyi’ne karşı sorumlu olan mevcut komiteler şu 
şekilde sayılmıştır:20

- Kırsal kalkınma sorunları ve tarım komitesi

- Para ve finans işleri komitesi

- Ticaret, gümrük ve mülteci sorunları komitesi

- Endüstri, bilim ve teknoloji, enerji, doğal kaynaklar ve çevre komitesi

- Ulaşım, haberleşme ve turizm komitesi

- Sağlık, çalışma ve sosyal işler komitesi

- Eğitim, kültür ve insan kaynakları komitesi

Konferans ihtiyaç halinde mevcut komiteler üzerinde düzenlemeler yapma ve 
yeni komiteler inşa etme yetkisine sahiptir.21 Komiteler, bakanlar yahut ilgili alan-
da yeterliliğe sahip yüksek komiserlerden oluşur.22

18  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 13/2, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.
au.int/fr/about/constitutive_act

19  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 14, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/
fr/about/constitutive_act

20  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 14, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/
fr/about/constitutive_act

21  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 14/2, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.
au.int/fr/about/constitutive_act

22  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 14/3, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.
au.int/fr/about/constitutive_act
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Her komitenin kendi ilgi alanında yetki çerçevesi Kurucu Andlaşmanın 
15.maddesinde şu şekilde izah edilmiştir:23

- “Yürütme Konseyi’ne bağlı olarak Birliğin ilgili proje ve programlarını hazır-
lamak;

- Birliğin ilgili organları tarafından alınmış işletim kararlarının takibini ve de-
ğerlendirmesini yapmak;

- Birliğin proje ve programlarının uyumu ve koordinasyonunu sağlamak;

- Yürütme Konseyi’nin talebi ile Andlaşmada belirtilen alanlarda tavsiye ve ra-
porlar hazırlamak;

- Kurucu Andlaşmada kendisine tevdi edilmiş görevleri ifa etmek.”

 iv) Pan-Afrikan Parlamento: Pan-Afrikan Parlamentonun işlevi Birliğin Kuru-
cu Andlaşması’nın 17.maddesinde şu şekilde açıklanmıştır:24

- “Pan-Afrikan Parlamento; Afrika’da mukim insanların gelişimi ve kıtanın 
ekonomik entegrasyonu maksadıyla kurulmuştur.

- Pan-Afrikan Parlamento’nun yapısı, yetkileri ve organizasyon şeması ilgili 
kuruluşun içtüzüğü içerisinde tasvir edilmiştir.”

Pan-Afrikan Parlamento’nun daimi temsilciliği Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
Johannesburg şehrinde bulunmaktadır. Parlamento 18 Mart 2004 tarihinde res-
men açılmıştır. Parlamentonun mevcut üye sayısı 2012 yılı itibariyle 230’dur.25

v) Adalet Divanı: Birliğin Kurucu Andlaşması’nın 18.maddesi içerisinde Bir-
liğin Adalet Divanı kuruluşuna değinilerek – tıpkı Panafrikan Parlamento gibi – 
statüsünün, yapısının ve egemenlik alanlarının ilgili protokol ve içtüzüğü içerisin-
de açıklandığı belirtilmiştir.26 

Adalet Divanı; kıtada insan haklarının düzgün bir şekilde işleyişi ve iyi yö-
netişimin teminatı konumunda bulunan bir kurumdur. Adalet Divanı; Afrika 
Adalet Mahkemesi ile Afrika İnsan Hakları Mahkemesi’nin birleştirilmesi sonucu 
meydana gelmiştir. Bu birleşme 1 Temmuz 2008 tarihinde Mısır’da yapılan Afrika 
Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde gerçekleşmiştir. Divan; Birliğin 
kanuni konulardan mesul bir yetki alanı çerçevesinde görev yapmaktadır.27

Adalet Divanı’nın işlevlerini dört başlık altında toplamak mümkündür:
23  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 15, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/

fr/about/constitutive_act
24  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 17, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/

fr/about/constitutive_act
25  Panafrikan Parlamento, Afrika Birliği İnternet Sitesi, http://www.au.int/fr/organs/pap
26  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 18, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/

fr/about/constitutive_act
27  Adalet Divanı, Afrika Birliği İnternet Sitesi, http://www.au.int/fr/organs/cj
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- “Afrika’da insan ve insan hakları üzerine çalışma ve araştırmaları üstlenmek 
ve ilgili materyalleri bir araya getirme;

- İnsan ve insan hakları ile alakalı hukuki problemlerin çözümünü amaçlayan 
resmi kurallar koyma;

- İnsan haklarının korunmasını sağlama;

- Birliğin resmi metinlerinin içerdiği tüm hükümleri ihtiyaç halinde yorum-
lama.”

vi) Finans Kuruluşları: 

Birliğin Kurucu Andlaşması’nın 19.maddesi içerisinde kendine özgü iç tüzüğü 
olan üç ayrı finans kuruluşu olduğu belirtilmiştir.28 Bu üç kuruluşun isimleri şu 
şekildedir:

- “Afrika Merkez Bankası

- Afrika Para Fonu

- Afrika Yatırım Bankası”

vii) Komisyon:

Kurucu Andlaşma içerisinde 20.maddede Komisyonun Birliğin Sekretarya-
sı görevini yürüteceği vurgulanmıştır. Buna göre Komisyon başkan yahut baş-
kan yardımcıları, komiserler ve ilgili konularda danışmanlık edecek kişilerden 
müteşekkildir.29

Birlik içerisinde Sekretarya görevini daha önce Afrika Ekonomik Topluluğu 
olarak bilinen yapı yürütmektedir.

Afrika Ekonomik Topluluğu, 3 Haziran 1991’de gerçekleşen 27. oturum sırasında 
Afrika Ekonomik Topluluğu Andlaşması’nı imzalamış olan Afrika Devlet ve Hükü-
met Başkanları’nın farklı kararlarının icrasının ana aracını oluşturmuştur. 12 Mayıs 
1994’te yürürlüğe girmesinden sonra bu andlaşma siyasi organların uygulamasının 
ve özel evrelere göre eylemlerin yapılmasının yasal aracı haline gelmiştir.30

Afrika Ekonomik Topluluğu (AET), örgütün programlarının, stratejilerinin ve 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin ana aracını oluşturmaktadır. Afrika Birliği’nin 
esas eylemi, AET’ye kritik bir önem ve öncelikli bir yer vermiştir.

Afrika Ekonomik Topluluğu’nun temel amaçları arasında şunlar bulunmakta-
dır;

28  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 19, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/
fr/about/constitutive_act

29  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 20, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/
fr/about/constitutive_act

30  Afrika Birliği İnternet Sitesi, http://www.au.int/en/about/nutshell.
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 “Sosyoekonomik ve kültürel kalkınmayı desteklemek: Bu amaç için Af-- 
rika Birliği Örgütü üyesi ülkeler, Afrika Ekonomik Topluluğu çerçevesinde ortak 
bir pazar yönünde, bölgesel ve alt bölgesel düzeylerde, gümrük birlikleri ve serbest 
değişim alanları oluşturmak için ticaretin serbestleştirilmesi sürecini başlatmışlar-
dır. Bu amaca ulaşmak için, mülk ve tesis hakları gibi insanların, malların ve ser-
mayenin serbest dolaşımıyla ilgili engellerin ortadan kaldırılmasında üye ülkeler 
dereceli olarak görev alacaklardır. 

Toplumlar arası alışverişi güçlendirmek amacıyla Abuja Andlaşması, da-- 
yanışma, kalkınma ve tazminat fonu topluluğu gibi Afrika Merkez Bankası, Afrika 
Para Birliği kurulmasını planlayarak bir işbirliği potansiyeli öngörmektedir. Ha-
zırlıklar bu girişimi somutlaştırma yolundadır. Taşıma, iletişim, tarım, sanayi ve 
enerji sektörlerinde başka işbirliği çabaları da planlanmaktadır.” 31

AET’nin Yapısı
Afrika Ekonomik Topluluğu Sekreterliği, günümüzde Afrika Birliği’ne dönüş-

müş olan Afrika Birliği Örgütü’nün sekreterliğini yürütmektedir. Yeni yapı, kıtasal 
bütünleşme görevine sahip olarak, Afrika Ekonomik Topluluğu’nun ihtiyaçlarına 
cevap vermektedir. Kıtanın, sosyo-ekonomik alanda yükselişe geçmesinde tutarlı 
ve uyumlu bir icrayı sağlamak amacıyla kurumlar oluşturulmuş ya da oluşturulma 
yolundadır.

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC), Topluluğunun merkezi organını oluş-
turmaktadır. İlk bakanlık toplantısı, Fildişi Sahilleri’nin Abidjan şehrinde 1996 yı-
lının Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, Afrika Ekonomik Toplulu-
ğu ile Bölgesel Ekonomik Komiteler (REC’s) arasındaki ilişkiye dair protokolü ve 
1997-2000 yılları arasındaki çalışma programını onaylamışlardır.32

Abuja Andlaşması’nın Eylem Aşamaları

Afrika Ekonomik Topluluğu’nu oluşturan sözleşme, 34 yıllık bir süreç içerisin-
de 10 aşamanın icrasını ön görmektedir.

1) Bölgesel Ekonomik Toplulukların güçlendirilmesi,
2) Her bölge seviyesinde gümrük engellerinin aşamalı olarak (8 yıl) kaldırıl-

ması, her seviyede entegrasyonun güçlendirilmesi ve bölgesel topluluklar arasında 
işbirliğinin sağlanması,

3) 10 yıllık bir süre içerisinde serbest dolaşım bölgeleri ve gümrük birliklerinin 
oluşturulması,
31  TASAM Afrika Enstitüsü, Sahra Altı Afrika II. Uluslararası Türk-Afrika Kong-

resi, 2008 İstanbul, http://www.tasamafrika.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=212%3Aii-uluslararas-tuerk-afrika-kongresi-sonuc-ra
poru&catid=61%3Araporlar&Itemid=157&lang=tr .

32  UN Economic Commission for Africa 2007 (2007 Afrika Ekonomik Raporu), Ac-
celerating Africa’s Development Through Diversification, s.26.
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4) Topluluklar arasında tarife ve tarife dışı sistemlerin uyumu ve işbirliğinin 
sağlanması,

5) 4 yıllık bir süre için, aşağıdakiler aracılığıyla ortak bir pazarın kurulma ça-
lışmalarının yapılması,

6) Tarım, taşımacılık, sanayi, enerji ve bilimsel araştırmalar gibi farklı sektör-
lerde ortak bir politikanın kabulü, maliye ve finans politikalarının uyumu, kişile-
rin serbest dolaşımı ilkesinin uygulanması, her topluluk için düzenli kaynakların 
sağlanması.

7) 5 yıllık bir süre için kişilerin, sermaye mallarının ve hizmetin serbest do-
laşımıyla ortak pazar yapısının oluşturulması ve süreç içerisinde yapısının 
güçlendirilmesi.33

viii) Daimi Temsilciler Komitesi:

Birliğin önemli organlarından birisi olan Daimi Temsilciler Komitesi; daimi 
temsilciler ve üye ülkelerin tam yetkili temsilcilerinden oluşmaktadır. Daimi Tem-
silciler Komitesi; Yürütme Konseyi’nin çalışmalarının hazırlanmasından ve Kon-
seyin ilgili konularda bilgilendirilmesinden sorumludur. Daimi Temsilciler Ko-
mitesi, ihtiyaç duyulması halinde, alt komiteler yahut çalışma grupları da kurma 
hakkına sahiptir.34 

ix) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Konsey: 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Konsey, Birlik içerisinde bir danışma organı şek-
linde görev yapmaktadır. Konsey üye ülkelerden gelen çeşitli çalışma alanlarında 
uzmanlığı olan temsilcilerden oluşmaktadır. Konseyin yetkileri, oluşumu ve orga-
nizasyonu Konferans tarafından belirlenmektedir.35

Kurucu Andlaşma ışığında genel bir değerlendirme yaparsak eğer Afrika 
Birliği’nin vizyonunu somut faaliyetlere dönüştürmek üzere kendisine aşağıdaki 
görevleri belirlediğini söyleyebiliriz:

• “Bütünleşme aktörlerinin kapasitelerini güçlendirmek ve hareketlendirmek. 
Bu katılımcılara yetkiler vermek, takip edecekleri yolu çizmeye olanak sağlayacak 
araçları onlara sunmak ve farklı toplumların dönüşümüne uygun genel kurumlar 
çerçevesinin oluşturulmasını kolaylaştırmaktan ibarettir. Düşünce ile eylem ara-
sındaki bağ, birliğin ve kurumlarının ana parçası olmalıdır. Bölgesel gruplar kal-
kınmaya daha fazla yönlenmiş ticari alışverişin dünya sisteminden yarar sağlama-
lıdır. Başarılı ve pozitif farklı uygulamalardan çıkarılan deneyimler uygulanabil-

33  L’UA en bref,  Afrika Birliği İnternet Sitesi, http://www.au.int/fr/about/nutshell
34  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 21, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/

fr/about/constitutive_act
35  Afrika Birliği Kurucu Andlaşması, Madde 22, Afrika Birliği İnternet Sitesi,  http://www.au.int/

fr/about/constitutive_act
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melidir. Hükümetler arası ve bölgesel örgütlerle bütünleşme çerçevesinde faaliyet 
gösteren özel şirketlerle ilişkilerinin güçlendirilmesi bu vizyonun gerçekleşmesi 
için gereklidir. Kapasitelerin güçlendirilmesi ayrıca Birliğin farklı organları içinde 
uygulanabilir.

• Ekonomik ve Bölgesel Toplulukların uyumlu hale getirilmesi ve rasyonali-
zasyonu özel bir önem arz etmektedir. Ekonomik ve Bölgesel Topluluklar, bütün 
entegrasyon stratejisinin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Öyleyse bölgesel bü-
tünleşme sürecinin bütün evrelerinde ana etkenlerin rollerini etkili bir şekilde oy-
namaları için onların sağlamlaştırılmasına devam etmek önemlidir. Farklı Ekono-
mik ve Bölgesel Topluluklar arasında koordinasyon ve işbirliği çeşitli girişimlerin 
başarısı için önemli bir sermayedir.

• Oluşturulacak stratejiler ve kıtayı etkileyen sorunlar üzerindeki düşüncelerin 
faaliyetleri hususunda her kurumun ve organın rollerini açık ve tarafsız olarak 
belirlemek gerekmektedir.

• Her seviyede tanınan ve kabul edilen bir yere sahip olmak için savunma 
rolünü oynamak ve dünyada, Birliğin görünebilirliğini sağlamak. Birliğin haber 
ajansları ve Afrikalı medya kuruluşları eğitimde harekete geçmek için desteği ve 
kavramdan icraatına kadar Afrika stratejilerini popüler hale getirmeyi sağlamak 
zorundadırlar. Savunma, Afrika ile dünyanın geriye kalanı arasındaki işbirliğini 
harekete geçirme amacına sahip olmalıdır.

• Afrika Birliği’nin oluşturulması, kıtada barış, güvenlik ve istikrar sağlan-
ması için Afrikalı liderlerin çabalarında yeni bir evreyi göstermektedir. Afrika 
Birliği’nin kuruluş sözleşmesi, kıtanın ekonomik ve siyasi olarak daha iyi bütün-
leşmesi ve kalkınması için ortadan kaldırılması gereken engellerin çatışmalardan 
kaynaklandığının bilindiğini göstermektedir. Bu konuda Afrika Birliği ayrıca ye-
niden yapılanma ve iyileştirme evresinde çatışmalardan etkilenen ülkelere yardım 
etmelidir. Halkın etkili katılımının aranması iyi yönetimin, cinsiyet eşitliğinin, 
adaletin ve yoksulluğa karşı savaşın ilkelerini oluşturmak konusunda Birliği cesa-
retlendirmektedir. Birliğin Barış ve Güvenlik Konseyi’nin oluşturulmasına ilişkin 
protokolü, Afrika’da barış, güvenlik ve istikrar sağlanması ve çatışmaların önlen-
mesini amaçlamaktadır. Her bölgede acil uyarı sisteminin kurulması, iyi kullanıl-
dığı takdirde etkili bir önlem aracını oluşturmaktadır.” 36

d) Afrika Birliği Bünyesinde Bulunmayan Diğer Kurumlar
i) AFRICOM
Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en zengin maden yataklarına sahip 

Afrika’da, dünya üzerindeki üslerinin en büyüklerinden biri olarak tanımlanan 
Afrika Komutanlığı’nı (AFRICOM) tesis etmiştir. Afrika Komutanlığı, Pentagon 
içinde II. Dünya Savaşı’ndan beri yapılan en büyük projelerden biridir. 

AFRICOM’un hukukî ve yapısal ayağı, Washington’da sonuçlandırılmıştır. 2007’de 
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu’nda oylanan kuruluş amaçları ve bildirgesiyle 
AFRICOM, bölgedeki dengeleri değiştirebilecek bir yapı olarak telakki edilmiştir. 
36  El-Ayouty; Brooks, a.g.e., s.111.
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Hâlihazırda Cibuti’deki askeri varlığı ile Sudan’dan başlayıp, Liberya, Tanzanya, 
Kenya, Etiyopya ve Somali üzerinde etkili olan Amerikan varlığının tüm Afrika’yı 
nüfuz altına alma hedefinin ihtimal dahilinde olduğu da çeşitli analiz düzeylerinde 
değerlendirilmektedir. Bu noktada dikkat çekici bir husus da AFRICOM ‘un dışında 
bırakılan tek Afrika ülkesinin Mısır olmasıdır. Daha sonra Nijerya, Libya ve Güney 
Afrika gibi bölge ülkeleri de AFRICOM’a karşı olduklarını açıklamışlardır.37

2007 yılı itibariyle AFRICOM’un kurulmasıyla Washington yönetimi, Afrika’da 
rol oynama ve Çin’in nüfuzuyla yüzleşme hususunda önemli bir adım atmıştır. Yeni 
Komutanlık, askeri olduğu kadar diplomatik bir organizasyon olarak değerlendi-
rilebilir. AFRICOM’un münhasır örgütlenme yapısı, diğer hükümet kuruluşların-
dan çalışanların yanı sıra Dışişleri, Hazine, Ticaret ve ABD Uluslararası Gelişim 
Ajansı’ndan da çalışanlara sahiptir ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun ge-
niş olanaklarını da kullanmaktadır. AFRICOM’un en önemli misyonu; Afrika’nın 
54 ülkesinin ordularıyla ilişkileri koordine etmektir. Çalışmalar, askeri tatbikatları, 
istihbarat paylaşımı, profesyonel askeri eğitim programları, kamu diplomasisi ve 
yardım projeleri içermektedir.38

ii) Afrika Komisyonu
Afrika Komisyonu, diğer adıyla Blair Afrika Komisyonu, Afrika ülkelerini kal-

kındırmaya yönelik teşebbüsü inceleme ve hız kazandırma için İngiliz hükümeti 
tarafından kurulmuştur. 2004 ilkbaharında oluşturulan bu girişimin amaçları ara-
sında, kalkınma için yeni nesil fikirleri desteklemek ve Afrika’ya yönelik var olan 
uluslararası taahhütleri uygulamak bulunmaktadır. Afrikalı liderler 17 komisyon 
üyesi arasında çoğunluğu oluşturmaktadır. Komisyonun raporu Mart 2005’te 
açıklanmıştır. Bu yayım, benzer şekilde konuya dikkat çekmeye çalışan uluslarara-
sı ajanslarca olumlu karşılanmıştır.

iii) NEPAD (Afrika’nın Kalkınmasında Yeni Ortaklık) 
Halen Sekretaryası Güney Afrika Cumhuriyetinde bulunan NEPAD’ın zaman 

içinde AfB Komisyonuna entegrasyonu kararlaştırılmış olup, bu kararın ne şekilde 
uygulanacağına ilişkin görüşmeler hâlâ devam etmektedir.39

NEPAD; ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal kalkınmanın birleştiği bir vizyon 
ve stratejidir. Önceki stratejilerle birlikte radikal bir biçimde yaklaşım ve uygu-
lama alanıyla markajdan kurtulmaktadır. Afrika ülkelerinin, kendi kalkınmala-
rından sorumlu olduklarını doğrulayarak, onların da belirli yükümlülükleri ve 
zorunlulukları yerine getirmelerini istemektedir. NEPAD, Afrika ülkelerine dü-
şen barışı, istikrarı, iyi bir yönetimi, kanun ve demokratik uygulama hükümeti-

37  Ufuk TEPEBAŞ, George W. Bush’un Afrika Gezisi ve 11 Eylül Sonrası ABD’nin Afrika’ya 
Yaklaşımı, http://www.tasamafrika.org/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=239%3Ageorge-w-bushun-afrika-gezisi-ve-11-eyluel-sonras-abdnin-
afrikaya-yaklam&catid=69%3Amakaleler&Itemid=159&lang=tr .

38  Mehmet YILMAZ, “ABD’nin Yeni Afrika Stratejisi ya da AFRICOM”, Zaman 
Gazetesi, http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=762480. 

39  Abdou Diouf, a.g.e., s.792
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ni koruyarak, kalkınma için gerekli önkoşulları oluşturma, yoksulluğu azaltma, 
sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma sağlama amacındadır.40 Bu girişim aynı 
zamanda Afrika’nın ortaklarına, kıtanın az gelişmişlik sorununu görmezden gele-
meyeceklerini hatırlatan önemli bir mesajdır. Belirlenmiş performans amaçlarına 
erişmek maksadıyla yürütülen çalışmaların başarısı ya da başarısızlığı için onlar-
la paylaşılmış, karşılıklı hesap verme zorunluluğunun eşlik ettiği sorumluluklar 
önermektedir. Belgeler, her alanda kadınların rolünün artması ve özellikle eğitim 
konusuna da dikkat çekmektedir.41

NEPAD, Afrika’yı gelişmiş ülkelerden ayıran geri kalmışlığı sona erdirmeyi 
hedeflemektedir. Doldurulacak boşluk nosyonu NEPAD’ın kalbini oluşturmakta-
dır. Söz konusu olan sadece projeleri finanse etmek değil bunlara bizzat öncülük 
etmektir.42

Afrika Birliği ile İlişkili Olan Başlıca Bölgesel Organizasyonlar:

Organizasyonlar Üye Ülkeler Amaç

Arap Mağrib Birliği 
(UMA)

Cezayir, Libya, Moritanya, Fas, 
Tunus

Sosyo-Ekonomik ve 
Kültürel İşbirliği

Batı Afrika 
Ekonomik Topluluğu 

(ECOWAS)

Benin, Burkina Faso, CI, Gambiya, 
Gine, Gine Bissau, Liberya, Mali, 

Moritanya, Nijer, Nijerya, Senegal, 
Sierra Leone, Togo.

Ekonomik Topluluk ve 
Ortak Pazar

Orta Afrika 
Ekonomik Topluluğu 

(ECCAS)

Burundi, Kamerun, Orta Afrika 
Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Gine, 

Ekvator, Gabon.
Ortak Pazar

Doğu ve Güney 
Afrika Ekonomik 

Topluluğu 
(COMESA)

Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Maraitius, Mozambik, 

Ruanda, Somali, Svaziland, 
Tanzanya, Uganda, Zambiya, 

Zimbabwe.

Ekonomik Topluluk ve 
Ortak Pazar

Güney Afrika 
Kalkınma Topluluğu 

(SADC)

Angola, Botsawana, Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti, Lesotho, 
Malawi, Mozambik, Namibya, 

Seyşeller, Güney Afrika, Svaziland, 
Tanzanya, Zambiya, Zimbabwe.

Ekonomik Topluluk

Hükümetler Arası 
Kalkınma Otoritesi 

(IGAD)

Cibuti, Etiyopya, Eritre, Kenya, 
Somali, Sudan, Uganda. Ekonomik Topluluk

Kaynak: Afrika Birliği resmi internet sitesi (http://www.au.int/en/partnerships)

40  Strengthening Popular Participation in the African Union, AfriMAP, AFRODAD 
ve Oxfam, Ocak, 2007, s. 29.

41  NEPAD Resmi İnternet Sayfası, http://www.nepad.org/fr/about
42  Ceren GÜRSELER, “Afrika Birliği’nin Kıtanın İstikrarına Etkisi”, Stratejik Analiz, Ankara, Tem-

muz, 2008, s.74.
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2-) AFRİKA’DA LİDERLİK SORUNU

A-) Güney Afrika Cumhuriyeti Örneği

Afrika kıtası içinde liderlik konusunda göze çarpan en önemli aday Güney Af-
rika Cumhuriyeti’dir. Ülke içindeki politikalarda bir hayli etkin konumda bulunan 
Ulusal Afrika Kongresi ise Afrika Kıtası ile ilgili sorunlarda Güney Afrika’nın mü-
dahil olmasını savunan bir partidir. Parti 1994 yılında ülkede iktidara geldiğinde, 
ülkenin dışa açılma politikalarının takipçisi olmuştur. O dönemde Afrika Birliği 
örgütü içinde aktif ve etkin üye haline gelmesini ve bu şekilde kıtanın sorunla-
rın çözümünde olumlu rol oynayabileceğini savunmuştur. Güney Afrika, 1994 
seçimleriyle birlikte dışında bulunduğu Afrika Birliği Örgütü ve Güney Afrika 
Kalkınma Birliği üyeliklerine böylece dönüş yapmıştır. Fakat apartheid43 sonrası 
Güney Afrika’nın, Afrika liderliğine oynaması o günün şartlarında da mümkün 
görünmemekteydi. Bu dönemde devlet başkanı olan Nelson Mandela ve halefi 
olan Thabo Mbeki, liderlik girişimlerinin öncülüğünü yapmaktaydı. Bu liderle-
re göre Soğuk Savaş sonrasının liberal anlayışla şekillenmesinden dolayı Güney 
Afrika’nın dış politikasında insan hakları ve demokrasi kavramları başat öğeler 
olacaktı.44 Çünkü Afrika Birliği’nde yapılacak reformların ardından oluşacak yeni 
örgüt Afrika kıtasının uluslararası itibarını yükseltecekti. Öyle ki Güney Afrika 
ve Afrika kıtası dış yatırımların cazibe alanı haline gelmiş ve küresel ekonomiye 
entegre olmuştur. Kıtanın birliğinin sağlanmasıyla Afrika’nın sosyal, ekonomik ve 
siyasi sorunlarına çözümler bulunmuştur. Fakat Afrika’nın diğer ülkeleri, Güney 
Afrika’nın vizyonunu aynı ölçüde paylaşmamıştır. Öncelikle bu ülkeye karşı apart-
heid rejimi dolayısıyla kuşkulu bir bakış tarzı devam etmekteydi. 1994’de bu rejim 
ortadan kalkmış olsa da, yönetimde Avrupa kökenli kişiler hala mevcuttu. Ayrıca 
Güney Afrikalı liderlerin sıkça dile getirdiği özgürlük ve demokrasi gibi söylemler, 
dikta yönetimiyle idare edilen bazı Afrika devletleri için kaygı verici olmuştur.45

Güney Afrika Cumhuriyeti geleneksel olarak Afrika kıtasında liderlik konu-
sunda en önemli adaylardan birisi olarak varsayılmıştır. Bunu sağlayacak siyasi ve 
ekonomik kapasitesinin yeterli olacağı düşünülmüştür. Ülkenin sahip olduğu eko-
nomik gelişmişlik, halen kıtadaki pek çok ülkenin gelirinin toplamından fazladır. 
Kurumsal örgütlenmesinin ve sosyal gelişmişliğinin sayesinde de pek çok ülke ile 
ticari ve siyasi bağlantıları mevcuttur. Ayrıca Güney Afrika’nın askeri gücü, uzun 
bir süre kıtanın en güçlü ve kalabalık ordusunu teşkil etmiştir. Bunların yanında 

43  Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 1950 - 1992 yılları arasında uygulanan ve beyazların üstünlüğüne 
dayalı ırkçı ayrımcılık sistemidir. bkz. Faruk Sönmezoğlu (der.), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, 
Der Yayınları, 4. Basım, İstanbul 2005 s.41.

44  Chris Landsberg, “Afro-Continentalism: Pan-Africanism in Post-Settlement South Africa’s Fore-
ign Policy”, Journal of Asian and African Studies, 47(4),  s.439.

45  Thomas Sutcliffe, “Africa Is Dogged By a Lack Of Leadership”, The Independent, 11 
Aralık 2007, http://www.independent.co.uk/opinion/columnists/thomas-sutcliffe/
thomas-sutcliffe-africa-is-dogged-by-a-lack-of-leadership-764311.html 
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Güney Afrika, çatışmaların çözümü konusunda apartheid döneminin sağladığı 
birikimle ciddi bir irade kazanmış ve bunu AfB içinde kullanabileceği çeşitli fır-
satlarla karşılaşmıştır. Zaten Güney Afrikalı liderlerin Afrika liderliği için öne sür-
dükleri en önemli gerekçe Afrika kıtasının yaşamakta olduğu istikrarsızlık olarak 
nitelendirilmektedir. Günümüzde ise Güney Afrika’ya düşen rol, kıta genelinde 
yaşanan iç ya da bölgesel çatışma durumlarında sorunların barışçıl yollarla çö-
zülmesini sağlayacak girişimlerin hayata geçirilmesidir. Ayrıca Güney Afrika, kıta 
liderliği için öncelikli sorunlardan birinin ekonomik az gelişmişlik olduğunu bil-
mektedir. Bu sebeple, kendi kaynakları olmasa bile Batılı devletlerin yardımlarını 
kıtaya kanalize etme çağrılarında bulunmaktadır. Ancak ülkenin, kıtanın geri ka-
lanıyla olan ekonomik ve ticari bağları halen geliştirilmeye muhtaçtır. Ülkeye gelen 
yatırımcılar çoğunlukla kıta dışındadır ve ülkenin doğal kaynakları da geneli itiba-
riyle Afrika dışına ihraç edilmektedir. Bu sebeple Güney Afrika milli şirketlerini 
daha çok kıta ülkelerine yönlendirme konusunda karar almış bulunmaktadır.46

Apartheid sonrası Güney Afrika, Afrika sorunlarında önemli roller üstlenmiş 
ve üstlenmektedir. Fakat bu rol gereğinden fazla abartılmamalıdır. Zira kıtanın 
ekonomik sorunları başta olmak üzere çeşitli alanlarda karşı karşıya bulunduğu 
sorunlara tek başına çözüm bulması mümkün değildir. Her ne kadar kıtanın tar-
tışmasız liderliği yakın gelecekte imkânsız olsa da, kimi teşebbüslerde Sahra altı 
bölgede öncülük rolü üstlenmesi olası görünmektedir. Güney Afrika öncelikle 
apartheid döneminden kalan ve bugün hala Afrikalı ülkelerin zihinlerinde yer tu-
tan olumsuz geçmişin izlerini silmek zorundadır.

B-) Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu Örneği

Afrika’da örgütsel düzeyde önde gelen kurumlardan birisi Birleşmiş Milletler 
bünyesindeki Afrika Ekonomik Komisyonudur. II. Dünya Savaşından sonra Av-
rupa Devletlerinin yaşadığı yıkımın etkilerini silme ve Avrupa’nın yeniden kal-
kınmasını sağlama amacıyla Avrupa Ekonomik Komisyonu kurulmuş ve bunu 
Amerika’da ve Asya’da benzer amaçlı örgütlerin kuruluşu izlemiştir. Afrika Eko-
nomik Komisyonu ise ancak 1958 yılında BM’nin ilgili organ kararıyla tesis edil-
miştir. Bugün itibariyle 53 Afrika ülkesinin tamamı bu komisyona üyedir.47

Afrika Ekonomik Komisyonunun kuruluş amaçları arasında, Afrika ülkeleri 
arasında bilgi ve tecrübe akışı sağlama, Afrika’nın ekonomik sorunlarını tartış-
ma, çözüm üretme ve genel sorunlar için her türlü teknik desteği sağlama yer 
almaktadır.48

46  Africa’s economy: Trying to weather the storm, The Economist, Ekim, 2008, http://
www.economist.com/node/12516656?zid=304&ah=e5690753dc78ce91909083042
ad12e30

47  United Nations Economic Commission for Africa, http://new.uneca.org/AboutECA/Overviewo-
fECA.aspx

48  United Nations Economic Commission for Africa, http://new.uneca.org/AboutECA/Overviewo-
fECA.aspx
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Örgüt, geçmiş yıllarda sömürgeciliğe ve ırkçılığa karşı duruşta ve Güney 
Afrika’daki apartheid uygulamalarıyla mücadelede merkez üs işlevi görmüştür. Ay-
rıca Afrika Ekonomik Komisyonu, Afrikalı liderler ile OECD ülkeleri liderleri ara-
sında Afrika’ya yönelik önemli konuların tartışıldığı bir forum haline gelmiştir.

Afrika ülkelerinin bağımsızlık kazanmasından sonra örgüt kendini, kıtanın 
yeni şartlarına adapte etmiş ve hatta Afrika Birliği Örgütü’nün kuruluşunda önem-
li bir pay sahibi olmuştur. Bununda beraber Afrika kıtasının siyasi oluşumları olan 
Afrika Kalkınma Bankası, Batı Afrika Ekonomi Topluluğu, Orta Afrika Ekonomi 
Topluluğu ve Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı gibi kurumların oluşmasında 
rol oynamıştır.

50 yıllık geçmişi boyunca Afrika Ekonomik Komisyonu, BM organı olması-
nın avantajını kullanarak kıtanın zenginliklerinin yine bu kıtanın ihtiyaçları için 
sarf edilmesini sağlamıştır. Böylelikle hem kıta içi görevi olmasıyla ve BM’ye bağlı 
bulunmasıyla ikili bir fonksiyon elde etmiştir. Afrika Ekonomik Komisyonu 2006 
yılında bir değişim süreci geçirmiştir. Kabul edilen yeni prensiplere göre Afrika 
Birliği örgütlenince, vizyonuna paralel olarak bölgesel entegrasyon teşvik edilecek 
ve Afrika’nın özel ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösterilecektir.

Afrika Ekonomik Komisyonu, kuruluşundan bugüne, kıtayla ilgili başka örgüt 
ya da devletlerin yapamadığı katkıları, Afrika’ya sağlamıştır. Çeşitli teşebbüsle-
rin yerine gelmesinde öncülük etmiş ya da bizzat teşebbüsün sahibi olmuştur. Bu 
yönüyle Afrika Ekonomik Komisyonu, Afrika kıtasında liderlik noktasında (bu 
amaçla faaliyet gösteremese bile) en ciddi adaylardan biri olarak kabul edilmek-
tedir.

C-) Afrika’da Birlik Arayışları ve Pan-Afrikanist Hareketler

Afrika genelinde hâkim bir siyasi güç olma iddiası ile ortaya çıkan çeşitli ülke 
ya da uluslararası örgütlerin yanı sıra sosyo-ekonomik nitelikteki bazı hareket-
lerin de birlik oluşturma hedeflerinin olduğu görülmektedir. Herhangi bir ül-
kenin veya uluslararası örgütün desteği olmaksızın ortaya çıkan bu hareketlere 
Pan-Afrikanizm başlıca örneği teşkil etmektedir. Genel olarak Afrika toplumla-
rını siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel zeminde birleştirme hedefini güden Pan-
Afrikanizm, doğrudan bir liderlik nosyonu sunmasa da kıta halklarının ve devlet-
lerinin aynı çatı altında birleştirilme fikri dolayısıyla dikkate alınması gereken bir 
harekettir.

Pan-Afrikanizm diye bilinen siyasi akım her ne kadar 19. yüzyıl başında Afri-
ka dışında ABD’de başlamış olsa da Afrika’nın siyasal birliğini amaçlayan ilk top-
lantılar böylesi bir birliğin sağlanmasında başat rol oynamıştır.49 Pan-Afrikanizm 
akımı Amerikalı siyahlar tarafından ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı bir mücadele 

49  Tim Murithi, “The African Union At Ten: An Appraisal”, African Affairs, 111/445, s.663.
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aracı olarak kullanılmıştır.50 İlk Pan-Afrika kongresi 1900 yılında Londra’da, ger-
çekte bir protesto forumu olarak toplanmıştır.51 1927 yılına kadar üç tane daha 
kongre tertip edilmiştir. Ancak bu süreçte katılımcı Afrika kökenlilerin neredey-
se tamamı Amerikalı siyahlardan oluşmuştur ve Afrika’da yaşayan halklar burada 
temsil edilmemiştir. II. Dünya Savaşı sonrası kongrelerin hitap ettiği saha daha da 
genişlemiş, Afrika kıtasıyla alakalı sorunlar sıkça gündeme gelmiştir.52 Faşizmin 
ve ırkçılığın popülerliğini kaybettiği bu dönemde, Afrika bağımsızlığı ve birliği 
düşünceleri eğilim kazanmaya başlamıştır. Batı dünyasının da artık sömürgeci-
lik faaliyetlerine son verme aşamasına gelmesiyle Afrika birliğine giden yol açıl-
mış ve bağımsızlığını yeni kazanan Afrika ülkeleri kendi aralarında teşkilatlan-
mayı tartışmaya başlamışlardır. 1963’de Addis Ababa toplantısı böyle bir sürecin 
ürünüdür.53

Afrika; II. Dünya Savaşı sonrası süreçte daha ilk aşamada ulusal bağımsızlıkla-
rın kazanılması ve ikinci aşamada da kıtasal birliğin kurulması ekseninde izlenen 
politikalar ile Soğuk Savaşın Doğu ve Batı’ya endeksli politik tercih zorlamalarının 
arasına sıkışmıştır. Bu ise Pan-Afrikanizm’in giderek siyasi olmaktan çok kültürel 
bir amaç içeren doktrine dönüşmesine yol açmıştır.54 Gerçekten de bugün topla-
nan Pan-Afrikanist kongrelerin ciddi birer siyasal talep platformu yerine insan 
hakları ve açlığa yönelik -nispeten soyut ve genel geçer nitelikte- çalışmaları içer-
mesi üyelerinin heterojen fikir yapılarından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında 
bireysel olarak Afrika kökenlilerin ırksal ayrımcılığa karşı verdikleri mücadelele-
rin de destek noktası olma yönünde evrilmesi söz konusudur.55   

Sonuç

Afrika kıtası günümüzde küresel siyasetin ilgi alanlarından birisidir. Önümüz-
deki süreçte de Afrika’nın küresel güç mücadelesinin şekillenmesinde önemli un-
surlardan birisi olacağı muhtemeldir. Dünya kamuoyu 1990’lı yıllardan sonra çok 
önemli değişimlere ve gelişmelere şahitlik etmiştir. Soğuk savaşın sona ermesi ve 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yıkılması ile iki kutuplu sistemin yeri-
ne daha karmaşık ve nispeten çok kutuplu bir dünya düzeninin ortaya çıkmıştır. 
Ekonomik ve siyasal açıdan birçok değişimi beraberinde getiren ve uluslararası 
sistemi doğrudan etkileyen gelişmelerden Afrika kıtası da etkilenmiştir. Yeni şe-

50  Catherine Coquery-Vidrovitch, “Frontières Africaines et Mondialisation”, Histoire@Politique, 
N:17, s.12

51  Landsberg, a.g.e., s.437
52  Murithi, a.g.e., s.663.
53  Hakim Adi, Marika Sherwood, Pan-African History: Political Figures from Africa and the 

Diaspora Since 1787, Routledge, 2003, s.34.
54  Ronal W. Walters, Pan-Africanism in the African Diaspora: An Analyses of Modern Afrocent-

ric Political Movements, Wayne State University Press, 1997, s.62-68.
55  Richard J. Reid, A History of Modern Africa, 1800 to the Present, Wiley-Blackwell, 2009, s.269-

285. 
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killenen hegemonya sahaları ve buralarda başlayan ekonomik ve siyasi krizler ve 
çalkantılar, dış etkilere karşı savunmasız olan Afrika’yı da etkisi altına almıştır.

Toplumsal kurtuluşu bir proje olarak önüne koyamayan, içteki etnik sorunları 
kardeşlik temelinde çözmekte ciddi bir başarısı olmayan Afrika Birliği’nin, Afri-
kalı toplumları içerisinde açlık ve yoksulluğa, sömürü ve ırkçılığı körükleyen po-
litikalara karşı bir set oluşturma ihtimali düşük görünmektedir. Yaşanan bunalım-
lara sadece gelişmiş ülkelerin çözüm getirmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım 
olmayacaktır. Sorunların çözümü konusunda Afrika Birliği yapay ve eyleme dö-
külemeyen adımları bir kenara bırakarak, aktif ve sonuçlandırabilecek politikalar 
geliştirmek zorundadır.

Afrika Birliği, öncelikli olarak hem kurumsal, hem de örgütsel stratejilerini 
belirleme hususunda somut ve pragmatik politikalar ortaya koyamadığı takdirde, 
kıtada yaşanan ağır sorunlar diğer büyük devletler tarafından lokal bir mesele ola-
rak görülmekten çıkacak, global bir Afrika sorunu olarak değerlendirilmesine ne-
den olacaktır. Bu durum Birliğin Afrika genelinde sahip olduğu gücü ve inisiyatifi 
kaybetmesini beraberinde getirecektir. Dahası, böylesi bir reformdan kaçınılması, 
teşkilatın çeşitli platformlarda tartışılan Akdeniz Birliği benzeri daha bölgesel dü-
zeyde yapılara bölünmesi gibi ağır sonuçlara da neden olabilecektir. 
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El Dokuması Kilimciliğin Günümüzdeki Faaliyet 
Durumu Üzerine Bir Araştırma:  Hatay İli Örneği

Hand Woven Kilimciliğin Today’s Activity
A Study on Status: The Case of Hatay Province

Kürşat İLGÜN*

Özet

Dünyada teknolojinin hızla ilerlemesiyle ilgi alanları ve sektörler de giderek 
değişmektedir. İnsanlar da bu doğrultuda ticari kaygıyla yeni iş alanlarına yönel-
mekte ve teknolojiyi ticari amaçlar için kullanmaktadırlar. İş alanlarındaki bu hızlı 
değişim birçok alanı olumlu veya olumsuz yönde etkilemiştir. Geleneksel el zana-
atlarımızdan olan el dokuması kilim zanaatı da fabrikaların kurulmasıyla ve seri 
üretime geçilmesiyle bu süreçten olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu işle uğraşan az 
sayıda usta, bütün zorluklara rağmen kilimlerini gayretle, ilmek ilmek işlemek-
tedirler. Nitekim bu çalışmada Antakya’daki kilim dokumacılığının tarihi seyri, 
tercih edilen motifler ve anlamları, zanaatın incelikleri ve zorlukları, el dokuması 
kilimlerin ayırt edici özellikleri ve mesleğin geleceğe taşınmasıyla ilgi sorunlar ve 
öneriler yer almaktadır. Dünyada faaliyeti bitmek üzere olan bu zanaatın tanıtımı 
ile ilgili öneriler vurgulanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kilim, dokuma, Geleneksel el zanaatları, motif.

Abstract

In the world, interests and sectors have been changing quickly with the deve-
lopment of technology.People, also, have a tendency to the new fields and have 
used the technology for commercial purposes. This quick changes in business life 
have affected many fields both positively and negatively. The craft of hand wo-

* Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi
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ven rug which is one of our traditional crafts have been affected negatively by the 
opening of new factories and serial manufacture. In spite of many difficulties, few 
experts who works on this field have performed their rugs with a huge effort.So, 
this work contains the suggestions and problems related with the history of hand 
woven rug in Antakya, the themes& their meanings, the difficulties& the delicacy 
of this craft, distinctiveness of hand woven rugs.In conclusion part, suggestions in 
related with the advertising of this craft which is about to end in the world.

Keywords: rugs, weaving, traditional hand crafts, motif.

Giriş

Kilim, Türk tarihini motiflerinde taşıyan; yüz yıllardır milletimizin yaşadığı 
sevinci, acıları, aile yapısını, örf ve adetlerini yansıtan, geleneksel motiflerle süslü 
örtü ve yaygılara denir. Tarihi süreç içinde geleneksel motiflerle birlikte sürekli 
yenilenen ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren kilim, aynı zamanda Türk milletinin 
yaratıcılığını gösteren en nadide sanat eserlerinden biridir. Bir zamanlar her evde 
dokunabilen ve yaygın iş alanlarından biri olan bu sanat, günümüzde çok az sayı-
da usta tarafından el ile dokunan ve çırak bulmanın neredeyse imkansız olduğu 
bir sanat haline gelmiştir

Elde bulunan en eski dokuma örneği Yukarı Altay bölgesindeki Pazırık kurga-
nında bulanan halı örneğidir. Bu halının yaklaşık 6000 yıllık olduğu tahmin edil-
mektedir. Koyun yününden yapılan halıda geometrik, aslan, at, geyik, nal, çiçek ve 
pantolonlu süvari figürleri bozulmadan günümüze kadar kalmıştır. Rus arkeolog 
Rudenko, Pazırık’ta bulduğu halının İran halısı olduğu görüşünü belirtmiştir. Fa-
kat belirlenen tarihlerde o bölgede Türkler’in yaşadığı bilinmektedir.“Yaratıcılık 
bir ürün değil, bir süreçtir ve belli bir amaca yöneliktir. Yaratıcı eylem sürecinde 
tasarımcı, çevresinde var olan ve yaratma olgusunun ortaya çıkmasına yardımcı 
olacak tüm kaynakları kullanmak ve onlardan yararlanmak zorundadır. Yaratıcılık 
eğitim yoluyla geliştirilebilir. Eğitimle yaratıcılığın ortaya çıkabilmesi için bireylere 
bilgi ve becerilerinin yanında yaratıcılık için gerekli özgürlüğün ve cesaretin de veril-
mesi gerekir.”(Büken, 2004: 49)

“Kuşkusuz bir kültür unsurunun bir bölgede bulunması,  o kültür unsurunun o böl-
geye ait olacağı anlamı taşımaz. Fakat bulunan kültür unsurunun özellikleri, kollarının 
daha çok hangi sosyo-kültürel çevrede oluştuğu ile o çevrenin eseri olduğu hakkında 
önemli ipuçları verir. Mesela Antroloplar arasında, bir kültür unsuru daha çok nerede 
bulunuyor ve sosyo – kültürel hayat açısından önemli anlamlar taşıyorsa, o kültür un-
surunun oranın eseri olduğu hakkında yaygın bir görüş vardır.”(Aksoy, 2002: 40)

“Türk kültür hayatında, dokuma tekniğinin ilk olarak ne zaman ve nerede başla-
dığı tam olarak bilinmese de hiç kuşku yok ki dokuma sanatı, genel bağlamda Orta 
Asya’ da  başlamıştır. Bu bölgede yaşayan yerliler ki göç eden bu kabilelere Yörük ya 
da göçebe kabileler denilmektedir. Göçebeler büyük bir nüfus artışı neticesinde Orta 
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Asya’nın batısına göç edip kendilerine yaşamak için daha uygun alanlar aramaya 
başladıklarında alışkın olmadıkları hava koşullarına maruz kalmışlardır. Keçi yünü 
koyun yününe nazaran çok daha uzun ve sıkıdır. Düz dokuma tekniği bu anlamda 
ilk defa göçebe kilimlerinde kullanılmıştır.”(Fırat, 2009: 5)

“Ülkemizde çeşitli kurum ve şahıslar tarafından yapılan araştırmalar, ülkenin 
genelinde gerilediğini ve büyük bir bölümünün, ya tamamen kaybolduğu ya da kay-
bolmaya yüz tuttuğunu ortaya çıkarmıştır. Bugün Türkiye’nin birçok bölgesinde ol-
duğu gibi Antakya ve çevresinde de çağın sunduğu teknolojik gelişmeler karşısında, 
zanaatların ayakta durmak için çaba sarf ettiği ve hatta yok olduğu görülebilmekte-
dir.””( Eraslan, 2009: 375)

Hatay’da önceleri Reyhanlı, Samandağı, Harbiye ve Antakya’da önemli bir iş 
alanı olan kilim dokumacılığı, özellikle Antakya’daki iplikçiler pazarında faaliyet 
gösterirdi. Ayrıca Hatay’ın ilçelerinden biri olan Reyhanlı, aynı zamanda bir kilim 
modelinin de ismidir. Fakat günümüzde, bu bölgede de el dokuması kilim zanaatı 
yok olmaya yüz tutmuştur. Hatay genelinde ise bu işi sürdüren sadece bir kişi kal-
mıştır. Bu amaçla Hatay ili örneğiyle,  ülkemizdeki bu milli zanaatın yeniden hayat 
bulması gerektiği vurgulanmaktadır.

1. Türk Kiliminin Özellikleri ve Motifleri

El dokuması kilimler, milletimizin tarihi süreçte kurduğu medeniyetlerin bir 
yansıması olmuş, toplumumuzun gelenek, görenek ve inanç sistemini motiflerin-
de ilmek ilmek işlemiştir. Bu süreçte toplumun değişen yargıları, çağın ihtiyaçları 
ve gelişen teknolojiye göre motiflerde ve renklerde farklılaşma meydana gelmiştir. 
Türk kilimi genellikle “Arış ipi” veya “Argaç İpi” denilen yünlerle yapılır ve bu yün-
lerin rengi tercihe göre belirlenir. Modeller, dokuyucunun isteğine göre şekillenir. 
Kilimler, önceden yapılmış modellerin örneği, dokuyucunun kendisinin belirle-
diği modeller veya çizilmiş modellere göre  motiflerle süslenir. Motifler yöreden 
yöreye değişik şekillerde karşımıza çıkar. Bazen de kullanılan motifin özelliğine 
göre o yörenin adını alabilir.

Ülkemizde sıklıkla kullanılan motifler şu şekildedir:

1. Geometrik motifler: Anadolu’da en çok kullanılan motif türüdür. Dokuma 
işinde geometrik desenleri işlemek daha kolay olduğu için bu motif türü daha 
fazla kullanılmaktadır.

Üçgen, dikdörtgen, dörtgen ve eşkenar dörtgen şekilleriyle karşımıza çıkmak-
tadır.(Resim 1)

2. Hayvan motifleri: El dokuması kilimlerde hayvan motiflerinden genellikle 
kuş motifi tercih edilir. Fakat yörenin özellikleri ve dokuyucunun hayal dünyasına 
göre ejder, böcek, kartal, koç boynuzu ve akrep gibi motifler de tercih edilir.
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3. Bitki motifleri: Kilimin dokunduğu yöreye göre değişmekle birlikte yaprak,  
ağaç, meyve gibi motiflerle birlikte, hayat ağacı, pıtrak ve karpuz gibi bitki motif-
leri de yaygın bir şekilde kullanılmıştır. 

4. Karışık motifler: Madalyon, rozet, çengel, sütun yazı, harf, vazo, bulut, çin-
temanı gibi motifler yer alır. Dokuyucunun isteğine göre şekillenen motiflerdir.

5. Sembolik motifler: Bu tür motifler, dokuyucunun duygularını yansıtır ve 
aynı zamanda doğa güçlerini simgelemektedir. Bunlara; kuş, hayat ağacı, el haç, 
tarak, ibrik, kandil motifleri örnek verilebilir.

1.Yöntem

Araştırma yapılmadan önce bu konuyla ilgili yazılı kaynaklar incelenmiş ve 
analiz edilmiştir. Gerekli incelemelerden sonra birçok kültürün ve sanatın buluş-
ma noktası olması, bu kültürün geçmişten günümüze zenginleşerek gelmesi so-
nucunda bu araştırmanın evrenini Hatay ili oluşturmaktadır. Ayrıca Hatay ilinde 
el dokuması kilim zanaatıyla uğraşan esnaflar araştırılmış,  neticede bu işi sadece 
bir kişinin yaptığı tespit edilmiştir. Bu tespit neticesinde araştırmanın örneklemini 
Hatay ilinde bu işi yapan tek kişi olan el dokuması kilim ustası Abdullah AKAR 
ve eserleri oluşturmaktadır. Araştırma yapılırken kilim ustası ile belirlenen zaman 
dilimleri içinde bir araya gelinerek mülakat yöntemi uygulanmıştır. Sorular daha 
önce belirlenmiş, ustanın rahat bir şekilde cevaplayacağı açık uçlu sorular sorul-
maya çalışılmıştır. 

Mülakat yapılırken kayıt cihazı kullanılmış, ayrıca eserler fotoğraflanmıştır. 
Fotoğraflanan eserler hakkında da çeşitli sorular sorularak bu eserler hakkında 
bilgi alınmıştır. Araştırmada nitel çözümleme yoluna gidilmiş, sayısal verilere yer 
verilmemiştir.

Araştırma sonucunda elde edilen veriler daha önce incelenen kaynaklarla kar-
şılaştırıldıktan ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra şekillerle ve tablolarla or-
taya konmuş ve yorumlanmıştır. 

1.1 Araştırma Soruları:

- Abdullah Bey, doğum yeriniz neresidir? Kaç yaşındasınız?
- Kilimcilik mesleğini kimden öğrendiniz ve kaç yıldır bu mesleği yapıyorsu-

nuz?
- Hatay’da kilim dokumasının tarihi hakkında bilgi verir misiniz? Ailenizin bu 

süreçteki yerinden bahseder misiniz?
- Bu sanatı yapmanın zorlukları nelerdir?
- Bir kilim dokunurken hangi aşamalardan geçer?
- Kilimlerinizde hangi motifleri tercih ediyorsunuz? Motiflerin anlamlarından 

bahseder misiniz?
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- Sizce Hatay’daki kültür zenginliğinin, kilimlere ve motiflere yansıması nasıl 
olmuştur?

- Kilimlerde kendi yaşamınızdan da hikayeler yer alıyor mu?

- Kilimleri kimler alıyor. Yurt dışından istek alıyor musunuz? 

- El dokuması kilim motiflerinde geçmiş dönem ile günümüz arasında değiş-
kenlik var mıdır?

- Bu sanatı geleceğe taşımak için neler yapılmalıdır. Siz neler yapıyorsunuz?

Bu sorular Hatay ilinde el dokuması kilim işiyle uğraşan tek kişi kaldığı için 
Abdullah AKAR’ a mülakat yöntemiyle sorulmuş, alınan cevaplar ışığında araştır-
ma şekillenmiştir.

2.Bulgular ve Yorum

2.1 Hatay’da Kilimcilik Mesleğinin Tarihi ve Günümüze Geçiş Süreci 

İlk yerleşimin M.Ö 8000 yılına tekamül ettiği sanılan Antakya, yaklaşık 2500 yıl-
lık bir tarihe sahiptir. Şehir Yavuz Sultan Selim’in 1516-1517 Mısır Seferi sırasında 
Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.1937’de bağımsız Hatay Devleti kurulmuş,1939’da 
ise halk oylamasıyla Hatay, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır. Köklü tarihin-
den de anlaşılacağı üzere şehir, bir çok medeniyetin taşıyıcısı olma özelliğine sa-
hiptir. Aynı zamanda birçok zanaatın hayat bulduğu ve halen süregeldiği bir kültür 
abidesi durumundadır.

18.Yüzyıla ait arşivlere bakıldığında Antakya’da İplikçiler Pazarı denilen yerde 
birçok kilim tezgahı yer almakta ve kilimin yanında aba,  hurç ve heybe imalatı da 
yapılmaktaydı.(Resim 2)Aynı zamanda şu an Kunduracılar Çarşısı olarak bilinen 
yerde Abacılar Çarşısı adı ile anılan yerin olduğu ve burada güreş ve sırma abaları 
üretildiği bilinmektedir.(Resim 3) Bu süreç 20.yüzyıla kadar bu şekilde devam 
etti. Sanayinin gelişmesi ve ihtiyaçların değişmesiyle el dokuma tezgahların yerini 
seri üretim yapan makineler ve fabrikalar aldı. Bu gelişmeler sadece halı ve kilim 
dokumacılığını değil aynı zamanda el işiyle çalışan bütün esnafları etkiledi. Fakat 
el dokuması ürünler ile fabrika ürünleri arasındaki kalite farkı ayrıca incelenmesi 
gereken hususi bir mevzudur. Günümüzde ise Antakya’da el dokuması kilim üre-
ten sadece bir usta kalmıştır. Bu işi kendi dükkanında sürdüren A.A, babasından 
öğrendiği bu mesleği yirmi beş yıldır devam ettirmektedir. Ailesinin yüz otuz yıl-
dır bu mesleği sürdürdüğünü belirten dokuma ustası, dönemin en usta dokuma-
cılarından olan babası Mehmet AKAR’ ın 1950 yıllarında elektrikli bir dokuma 
makinesi yaptığını ve bunu Ankara’da bir kuruluşa sattığını belirtmiştir. Fakat ba-
basından kalan birçok eser ve alet üç yıl önce çıkan bir yangında yok olmuştur.                    
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2.3 Hatay’da El Dokuması Kilimciliğin Günümüzdeki Durumu :
Hatay’da daha önce İplikçiler pazarı ve Abacılar çarşısında aktif durumdaki el 

dokuması kilim sanatı, günümüzde neredeyse yok olmak üzeredir. Bu sanatı üç 
nesildir sürdüren ailenin son üyesi olan Abdullah AKAR,(Resim 4 ) yirmi beş yıl-
dır Sufistokrat ismini verdiği küçük dükkanında, babasından öğrendiklerini ken-
di yetenek ve beğenileri doğrultusunda sürdürmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 
10.000 adet kilim ve aba üreten usta, bildiklerini Halk Eğitim kurslarında gelecek 
nesillere aktarmaya çalışmaktadır, fakat bu işi meslek haline getirecek bir çırak 
bulamamaktadır ve mesleğin devam etmesi noktasında şüpheleri vardır. Usta, bu 
nadide eserlerin hiçbirinin diğeriyle eş değer olmadığını her eserinin farklı hika-
yeler anlattığını ifade etmiştir. Bu eserlerin korumaya alınması ve tanıtımı için 
Hatay Valiliği,  bazı  çalışmalar yapmış, çeşitli fuar ve sergilerde bu kilimlerin top-
luma gösterimi sağlanmıştır. Aynı zamanda İngiltere ve Japonya gibi teknolojinin 
ileri seviyede olduğu ülkelerden gözlemciler gelerek bu eserlerin yapılış süreçlerini 
takip etmiş ve örneklerini ülkelerine götürmüşlerdir. Dokuma ustası, bu sanatın 
ve eserlerinin tanıtımı için çeşitli çalışmalar yapmış ve girişimlerde bulunmuştur. 
Bu sebeple yaklaşık 40 metrelik bir kilim dokuyarak Guinness Rekorlar Kitabı’na 
girmek istemektedir.

2.4  Hatay El Dokuması Kilimlerde Kullanılan Motifler ve Renkler
Hatay’da geçmişten beri süregelen kilim dokumacılığında kullanılan motifler 

ve renklerde dokumanın yapıldığı dönemin gelenekleri ve şartları etkili olmuştur. 
Antakya, Samandağ, Harbiye ve Reyhanlı kilim dokumacılığının en yaygın oldu-
ğu bölgelerdi. Kilim dokumacılığı önemli bir meslek dalı iken bu durum son elli 
yıldır farklı bir hal almıştır.(Resim 5) Günümüzde el dokuması kilimler Hatay’da 
sadece Antakya’da üretilebilmektedir.

Dokumanın daha kolay olması nedeniyle, kilimlerde genellikle geometrik mo-
tifler tercih edilmektedir.(Resim 6 ) Çağın ihtiyaçlarının ve ilgi alanlarının dikka-
te alınmasıyla geometrik motifler diğer motiflerle de birleştirilmiş, dokuyucunun 
da hayal dünyasını yansıtacak şekilde yeni motifler ortaya çıkmıştır. (Resim 7)

Doğal yapısı incelendiğinde iklimi ve bitki örtüsü ile Türkiye’nin eşsiz yerlerin-
den biri olan Hatay,  birçok hayvanın uğrak yeridir. Kuşların da göç yolunda bulu-
nan bölgede, barışın simgesi güvercin, en önemli kültür unsurlarındandır. Kültür-
lerin barış içinde yaşadığını, bu semboller en iyi biçimde ifade eder. Bu sebeplerle 
el dokuması kilimlerde de bitki örtüsü ve kuşlar,  motif olarak tercih edilmiştir.
(Resim 8) Pıtrak isimli bitkinin kötülükleri uzaklaştırdığına inanılmış ve kilim 
motiflerinde bu bitki, çeşitli şekillerde kendine yer bulmuştur.(Resim 9)    

Günümüz şartlarında çeşitliliği sağlamak ve sıradanlıktan uzaklaşmak adına, 
geleneksel motifler birleştirilerek farklı anlamları olan kilimler ortaya çıkarılmıştır. 
Bazı kilimlerde kuş motifi ile bereket anlamı olan motifler; bazılarında ise muska 
motifleriyle bitki motifleri beraber işlenmiştir. (Resim 10) Bu birleşimler aynı za-
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manda yörenin kültür zenginliğini ve birlikteliğini hayal dünyasıyla birleştirerek 
desenlere yansıtmaktadır. Kilimlerdeki renkler incelendiğinde, Türk kilim motif-
lerinde karşımıza çıkan geleneksel renklerin yanı sıra Hatay’ın doğal güzellikle-
rini yansıtan renkler de ağır basmaktadır. Amanos dağlarının rengi olan yeşil ve 
çiçeklerinin renk çeşitliliği, Amik Ovası’nı simgeleyen buğday sarısı ve Akdeniz’in 
bize sunduğu mavi, ayrıca kırmızı, beyaz, mor gibi renkler A.A‘ nın iç dünyasını 
da yansıtarak kilimlerin rengini oluşturmuştur. (Resim 11 )

3.Sonuç ve Öneriler
Hatay’da el dokuması kilim üzerine yapılan araştırma neticesinde, bundan elli 

yıl öncesine kadar İplikçiler Pazarı’nda ve Abacılar Çarşısı’nda süregelen bu sana-
tın bugün sadece bir kişi ile yürütülmeye çalışıldığı ve gelecek nesillere aktarılması 
konusunda ciddi kaygıların olduğu tespit edilmiştir. Çeşitli kültürlerin barış içinde 
yaşadığı ve birçok geleneksel el sanatının faaliyetinin devam ettiği bu güzide ili-
mizde, kurum ve kuruluşlar el dokuması kilimlerin geleceğe aktarılması konusun-
da çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Birçok dünya ülkesinden gelen araştırmacılar, el 
dokuması kilimin aynı zamanda dünya uygarlığı açısından önemini kavrayarak bu 
işin inceliklerini öğrenmek istemektedirler. Teknolojinin her geçen gün gelişmesi 
bu alanda olumlu ve olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Fakat el do-
kumasının yapılış süresi, ham madde fiyatları ve seri üretim kilimlerin çoğalması 
beraberinde ticari kaygıları da getirmiştir. Aynı zamanda iş alanlarının genişleme-
si ve satışların az olması sebebiyle çırak bulmakta zorluk çekilmektedir.

Yok olmak üzere olan bu nadide kültür mirasımızın tanıtımı ve geleceğe 
aktarılması için yapılması gerekenler şunlardır:

1. Bu eserler, çeşitli yurt içi ve yurt dışı fuarlarda tanıtılmalı ve incelikleri an-
latılmalıdır.

2. Görselliğin günümüzde en etkili iletişim yolu olması nedeniyle Hatay’daki 
kilim dokumacılığı üzerine bir belgesel hazırlanmalı ve ulusal ve uluslararası an-
lamda gösterimi sağlanmalıdır.

3. Faaliyetini sürdüren SODES projeleri kapsamında, çeşitli ilçe merkezlerinde 
bu sanatın öğretilmesi sağlanmalı,  bu sanatı Hatay’da yapan tek kişi olan Abdullah 
AKAR, bu kurslarda usta öğretici olarak görevlendirilmelidir.

4. Dokunan kilimler, ulusal ve uluslar arası sergilerde halkın beğenisine sunul-
malıdır.

5. Üniversitelerin ilgili fakültelerinde, eserler tanıtılmalı ve öğrencilere çeşitli 
sunumlarla bu sanatın incelikleri öğretilmelidir.

6. Kilim motiflerinde Hatay’a özgü motifler belirlenmeli ve isimsiz yeni motif-
ler isimlendirilmelidir.  

7.  Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ilgili ortaöğretim kurumlarda ders ola-
rak okutulması sağlanmalı, ilköğretimde de seçmeli dersler arasına konmalıdır.
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Resim 1. Geometrik desenli bir Antakya kilimi     

Resim 2. 110 yıllık Antakya kilim tezgahı
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Resim 3. Reyhanlı Modeli İşlenmiş Antakya Aba Örneği

Resim 4. Antakya’da Kilim Dokuma Ustası (Abdullah AKAR)

 

Resim 5. 70 yıllık bir Antakya kilimi (Reyhanlı Modeli)
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Resim 6. Mozaik motifli Antakya kilimi.

 

Resim 7. Karışık motifli Antakya kilimi

(Bu motifi dokuma ustası Çavuş motifi diye adlandırmıştır.)

Resim 8. Kuş motifli Antakya kilimi
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Resim 9. Pıtrak motifli Antakya kilimi

Resim 10. Bereket ve kuş motifli Antakya kilimi  

           

Resim 11. Antakya kilimlerinde kullanılan renkler
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Tarih Nasıl Öğretilir?
How to Teach History?

Ahmet VURGUN*

Günümüzde üzerinde en çok tartışılan 
alanların başında “tarih” gelmektedir. Tarihin 
pek çok tanımı yapılmıştır. Carr’a göre tarih: 
“Geçmişin ışığında bugünü öğrenmek, aynı 
zamanda bugünün ışığında geçmişi öğren-
mek demektir.”1 Tarihin işlevi, geçmiş ve bu-
gün arasındaki ilişkiyi sağlıklı temeller üzerine 
kurmaktır. Geçmiş ve bugün arasında ilişki 
kurmak tarihin en önemli vasfını oluşturur. Bu 
vasıftan hareketle diyebiliriz ki tarih’in önemi 
gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle bulundu-
ğumuz coğrafyada son yüz yılda gelişen hadi-
seler bunu göstermektedir. Tarih’in önemi art-
tıkça tarihe karşı olan ilgi ve alakada da artmış-
tır. Tarihi önemli kılan, Durmuş Hocaoğlu’nun 
da ifade ettiği gibi2 sosyal olay ve olguların 
kökeninin tarihte yatmış olmasıdır. Bu kökleri 
aradığımızda karşımıza tarih çıkacaktır. 

Önemi artan tarih’in, bir disiplin olarak insan yaşamında sosyal bilimlerde ne-
rede yer aldığı konusu ise karşımızda durmaktadır. Hayatımızın akışı içerinde tari-
hin anlamı nedir? Mustafa Safran’ın tarih’in neliği hakkında söyledikleri yukarıdaki 
soruların cevabını oluşturur: “İnsanın geçmişle kurduğu ilişkiye biz tarih diyoruz. 
İlişkinin kâh resmi, kâh hayali, kâh fırtınalı ya da huzurlu oluşu, geçmişten değil, 
kendimize ve geleceğimize ilişkin karşılaştığımız problemlerden yahut yaptığımız 

1 *Arş. Gör. Marmara Üniversitesi Atatürk  Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı. ahmetvur-
gun@msn.com

 Edward Hallet Carr, Tarih Nedir ? çev: Gizem Gürtürk, İstanbul 2005, s.78.
2  Durmuş Hocaoğlu, “Orada Öylece Duran Tarih”, Türkiye’de Tarih Yazımı, ed. Vahdettin Engin-Ahmet 

Şimşek, İstanbul 2011, s.41.

* Arş. Gör. Marmara Üniversitesi Atatürk  Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı.  
ahmetvurgun@msn.com   
Edward Hallet Carr, Tarih Nedir ? çev: Gizem Gürtürk, İstanbul 2005, s.78.
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tasarımlardan kaynaklanıyor. Ne de olsa bugün var olan ve yaşayanlar bizleriz. Bu-
nunla birlikte varlığımız ve geçmişimiz arasındaki bu ilişkinin etkiye çok da açık 
olduğunu söylemek kolay değildir. Çünkü bizlerin tanım ve tasarımlarımızın tarihe 
yüklediği gerilim ile onun bir sosyal bilim olarak metodolojik güvenceleri arasın-
da sürekli bir didişme mevcuttur. Bu didişme, zannedildiği üzere tarihin aleyhine 
sonuçlanmaz.”3  Tarih’in amacı da tanımı gibi farklı şekillerde yorumlanmaktadır. 
Geçmişi günümüze aktarmak, geçmişin ışığında günümüzü anlamak, geçmişten 
ders alıp geleceği şekillendirmek, kimlik ve vatandaşlık duygusunun gelişmesini 
sağlamak … vb. Tarih’in gelişim sürecine baktığımızda çok çeşitli yollarla aktarıl-
dığı, yorumlandığı görülecektir. Peki tanımından tutun da araştırma yollarına, ak-
tarımına, değerlendirilmesine, yazımına ve onunla uğraşan kişilere kadar pek çok 
tartışmanın yer aldığı tarih’in öğretimi nasıl olacaktır? 

Türkiye’de tarih öğretimi, üzerinde yeterince ilgi gösterilen bir alan haline uzun 
yıllar gel(e)memiş ve bu alanda 1990’lara kadar sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. 
ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda oldukça geç kalınmış olmasına rağ-
men özellikle 1990’lı yılların başından itibaren ülkemizde tarih eğitimiyle ilgili ciddi 
çalışmalar başlamış, yurtiçi ve yurtdışında araştırmalarda bulunan akademisyenler, 
Türkiye’de tarih eğitiminin yerleşmesi, gelişmesi ve özümsenmesi amacıyla ciddi çaba 
sarf etmişlerdir.4 Prof. Dr. Mustafa Safran’ın editörlüğünde ve Yeni İnsan Yayınevin-
den çıkan “Tarih Nasıl Öğretilir? Tarih Öğretmenleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri” adlı 
eser,  bu çabaların bir ürünü olup, ülkemizdeki tarih eğitimi ve öğretimi alanındaki 
boşluğun doldurulmasına katkı sağlayacak bir çalışmadır. Eseri önemli kılan nokta 
başta editörü olmak üzere yazarlarının tarih eğitimi ve öğretimi alanında çalışma ya-
pan  kişilerden oluşmuş olmasıdır. Eser alanında uzman 35 yazarın5 kaleme aldığı 44 
ayrı çalışmadan meydana gelmiştir. “Tarih, Tarih Yazımı ve Tarih Öğretiminin Neliği 
Üzerine”, “Eğitimde Temel Paradigmalar ve Tarih Öğretimi”, “Tarih Neden Öğreti-
liyor?”, “Tarih Öğretim Programı ve Ders Kitabı”, “Tarih Öğretimi ve Özel Öğretim 
Yöntemleri”, “Tarih Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme”, “Tarih Öğretmeni Kim-
dir?” şeklinde 7 bölümden oluşmakla birlikte ana tema olarak baktığımızda tarih ya-
zımı ve öğretimi yaklaşımları ile tarih öğretiminin nasıl yapılacağı ve burada kullanı-
lacak yöntemler olmak üzere kitap iki ana eksen üzerine oturmaktadır. 

Kitabın özellikle dikkati çeken bazı kısımları üzerinde durmamız gerekecektir. 
Tarih’in ne olduğunu belirledikten sonra tarih öğretiminin amaçlarının ne olduğu 
karşımıza çıkmaktadır. İkinci dünya savaşı sonrası dünyada farklı bir tarih öğre-
timi anlayışı ve bu bağlamda yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. İsmail 
Hakkı Demircioğlu’nun “Tarih Öğretiminin Amaçları”nda ifade ettiği gibi bu yeni 

3  Mustafa Safran, “Tarih Nerededir?”, Tarih Nasıl Öğretilir ? İstanbul 2011, s.19.
4  İsmail Hakkı Demircioğlu, “Türkiye’de Tarih Eğitiminin Tarihi”  Türkiye Araştırmaları Literatür 

Dergisi, c.6, s.12, İstanbul 2008, s.438-439.
5  Mustafa Safran-Dursun Dilek-Tuğba Yanpar Yelken-Bahri Ata-İsmail Hakkı Demircioğlu-Ahmet 

Şimşek-Ahmet Doğanay-Hüseyin Köksal Erkan Dinç-Semih Aktekin-İbrahim Hakkı Öztürk-Sezai 
Öztaş-İbrahim Sarı -Mustafa Öztürk-Gülin Karabağ-Ayten Kiriş-Şahin Oruç-Bülent Akbaba-Adnan 
Altun-Hasan Işık-Selahattin Kaymakçı-Banu Çulha-Akif Pamuk-Ramazan Alabaş-Gülçin Dilek-
Kerem Çolak-Yeliz Kale-Tuba Şengül-Neval Akça-Fatma Gültekin-Tuba Belenli-Nadire Emel Akhan-
Özgür Aktaş-Zihni Merey.
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yaklaşımlarla birlikte tarih artık sadece geçmişin bilgisi değil bunun yanı sıra çağın 
ihtiyaç duyduğu yaşamsal becerileri de kazandıran bir alan haline gelmiştir.  Dur-
sun Dilek ve Ramazan Alabaş, öğrencilerin tarihsel kanıtlardan yola çıkarak geç-
mişi zihinlerinde yapılandırmalarının öneminden bahsederek öğrencilerde tarih-
sel düşünmenin gelişimini açıkladıkları gibi bu konuda öğretmenin de önemli rol 
oynayacağını belirtmiştir.  Sosyal Bilimlerin pek çok alanında olduğu gibi tarih de 
içerisinde pek çok problemi barındırmaktadır. Bu problemler metodolojik olmala-
rının yanı sıra üzerinde hala tartışılan konuları da barındırmaktadır.  Bahri Ata’nın 
“Tarih Derslerinde Problem Çözme Yönteminin Kullanılması” başlıklı çalışmasında 
da belirttiği gibi, tarih öğretiminde ezberden ziyade konuların problem olarak su-
nulmasıyla öğrencilerde üst düzey düşünme becerisi gelişmiş olacaktır. 

Tarih derslerinin nasıl canlı bir hale getirileceği üzerinde durulması gerekmek-
tedir.  Tarih, öğrencilerde bir bakış açısı ve yorum gücü geliştirecek şekilde düzen-
lenmeli, ayrıca diğer disiplinlerle de ilişkilendirilmelidir. Bu bağlamda karşımıza ilk 
başta Edebiyat çıkmaktadır. Hüseyin Köksal’ın “Tarih Öğretiminde Epik Şiirlerin 
Kullanılması” ve Ahmet Şimşek’in “Tarih Öğretiminde Tarihsel Hikâye ve Roman” 
adlı çalışmalarında bu konulara temas edilmiştir. Kitabın son bölümünde Gülin 
Karabağ ve Banu Çulha’nın tarih öğretmenlerinin nitelikleri ve mesleki gelişimleri 
ile ilgili yazdıkları, tarih öğretiminin merkezinde öğretmenin yer alması bakımın-
dan dikkat çekicidir. Tarih Öğretiminde Dünya ve Avrupa tarihinin de öğretimi 
elzemdir. Tarih öğretimi ülkeler arasında dostluk, barış köprülerinin kurulmasını 
sağlayacağı gibi insan hakları ve demokratik değerlerin benimsenmesi noktasında 
da geliştirilmelidir. Esasen kürselleşme de bu durumu etkilemektedir.  Bu bağlamda 
Türkiye’nin AB ile olan ilişkisi ve bu süreçten hareketle “Avrupa Tarihi konularının 
Öğretimi” ile ilgili İbrahim Hakkı Öztürk bazı eleştiri ve önerilerde bulunmuştur. 
Bundan başka tarih derslerinin öğretmen merkezli ve sözlü olarak aktarımı öğrenci-
lerin tarih dersinden sıkılmasına ve olumsuz tutum sergilemelerine yol açmaktadır.  
Sezai Öztaş’ın “ Tarih Derslerinde Filmlerin Kullanımı”nda belirttiği gibi,  filmler, 
tarih öğretimini daha verimli ve zevkli hale getirerek olumsuz tutumların değişmesi 
noktasında faydalı olacaktır. Nitekim modernitenin günümüze getirdiği teknolojik 
gelişmeler, tarihi gelişmeleri popüler hale getirmiştir.  Son zamanlarda ortaya çıkan 
dizi ve filmlerde bunu açıkça görmekteyiz.6 

Sonuç olarak Tarih eğitimine postmodern açıdan bakarak konuları ele alan ki-
tabın incelendiğinde, tarihçilere ve eğitimcilere tarihin öğretimiyle ilgili pek çok 
yolu sergilediği görülecektir. Toplumu bu kadar ilgilendiren tarih’in öğretimi me-
selesi maarifimizin başlıca meselesi olmalıdır. Tarih’i disiplinler arası bir şekilde 
çağın gerekleriyle donatarak öğretmek tarih öğretmenlerinin olmazsa olmazıdır. 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki tarih eğitimcilerinin bu eserle yaptıkları da ta-
rih öğretiminin ülkemizde ilerlemesi için gösterilen çabaların bir numunesidir. Bu 
kitap, tarih öğretmenlerinin el kitabı olacağı gibi eğitim fakültelerinin alan dersle-
rindeki boşluğun da doldurulmasına katkı sağlayabilecektir. Ayrıca kitap, lisansüstü 
eğitimde tarih ve sosyal bilgiler eğitimi ile diğer sosyal bilimlerdeki araştırmacıların 
da rahatlıkla başvurabileceği bir kaynak niteliğindedir. 
6  Muhteşem Yüzyıl, Bir zamanlar Osmanlı, Kurt Kanunu, Fetih 1453 vb.
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