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Değerli Akademisyenler,
Kıymetli Eğitim Çalışanları,
Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Bilimleri dergimizin altıncı sayısını sizlere takdim
etmenin sevincini yaşıyoruz. İki yüz otuz bin üyesiyle, eğitim çalışanlarının güçlü sesi
olan sendikamız; çalışma ahlakının, hür düşüncenin ve 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 akademik bir bakış açısıyla tartışılabilmesi ile doğrudan alakalıdır. Buna karşın siyasi gücü
elinde bulunduranların eğitim çalışanlarına bakış açısı ortadadır. Sistemli bir şekilde
eğitim çalışanları ve akademisyenler itibarsızlaştırılarak haklı talepleri sulandırılmakta ve haklarını elde etmeleri engellenmektedir. Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanlarının
ve akademisyenlerin talep ve beklentileri ile yakından ilgilenmeyi, sorunlar karşısında
hukuki ve demokratik hak arama iradesini ortaya koyabilmeyi şiar edinmiş bir sivil
toplum örgütüdür.
Sendikamız, akademisyenler, idari personelimiz ve üniversite öğrencilerini bir bütün olarak gören anlayışı temsil etmektedir. Böylece geçmişte eğitim çalışanı olarak
hizmet etmiş emeklilerimiz, hali hazırda bu hizmet kolunda çalışanlar ile geleceğin
meslektaşları arasında bir bağ ve dayanışma tesis etmek mümkün olacaktır. Öğrencilerimizin haklarını aldığı, eğitim çalışanlarının huzur bulduğu ve bilimsel özgürlüğün
önündeki bütün engellerin kaldırıldığı, demokratik bir üniversite idealimiz çerçevesinde, bu faaliyetleri sizlerin görüşleri ve desteğiyle sürdürmek arzusundayız.
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 eğitimi 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 ölümünün
birinci yıldönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Türk Dünyası’nın başı sağ olsun.
Hakemli yayınımızın altıncı sayısını sizlere takdim ederken, danışma ve hakem
kurullarında yer almak nezaketini göstererek, bu çalışmaya en büyük manevi desteği
ve bilimsel öncülüğü sağlayan kıymetli hocalarımıza, dergimize büyük bir teveccüh
gösteren akademisyen, eğitim çalışanı yazarlarımız ile teşkilatlarımıza Türkiye Kamu-Sen ailesi ve Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi adına teşekkürü bir borç biliyorum.
						
					
			

İsmail KONCUK

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı

Yeni Bir Sayı Yeni Bir Sunuş...
Saygıdeğer Bilim İnsanları ve Eğitimciler,
Bu sayının sunuşuna geçmeden önce geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan; ömrünü
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 uçmağa varışının sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve şükranla
anıyoruz.
Derginizin ikinci cildini bu sayı ile tamamlamış bulunuyoruz. Böylece 2012 Nisan’ında başlamış olduğumuz heyecanlı ve bir o kadar da zevkli bir uğraşın ikinci yılını Aralık 15’indeki 6. sayımız ile tamamlamış bulunmaktayız. Aynı heyecan ve ruh
ile yolumuza devam edeceğiz. Bunu yaparken de şiarımız “Gelişerek devam etmek
ve devam ederek gelişmek olacaktır.” Bu hususta cömertçe göstermiş olduğunuz ilgi
ve desteğin devam edeceğine inanıyoruz. Bu desteğe layık olmaya çalışacağımıza söz
yeriyoruz.
Uluslararası ve hakemli olarak yayın hayatına başlayan 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, bu yolda emin adımlarla 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 okurlarımız ile buluşmaktadır.
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum dergisi bildiğiniz gibi eğitim bilimleri ve sosyal
araştırmalar dergisi olarak faaliyet göstermekte dolayısı ile bu alanlarda yayınlar yer
almaktadır. Sizlerden, akademisyenlerden, eğitim çalışanlarından ve teşkilatlarımızdan gelen talep üzerine bir de fen bilimleri alanı üzerine bir hakemli süreli yayın çıkarma çalışmalarımız devam etmektedir.
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 teşekkürü zevkle yerine getirilmesi gereken bir borç olarak görürüz.
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Özet :
Küreselleşme bölgeler, ülkeler, sosyal gruplar ve mesleklere karşı çalışma şartlarında eşitsizliği artırmıştır. Sanayinin bütününde esas ilgi odağı istihdam olmuştur. İstihdam kazanma ihtiyacı olan halk tarafından talep edilen ve firmalar
tarafından sağlanılan bazı şeyler olarak adlandırılmaktadır. İşsizlik, eşitsizlik ve
fakirliği indirebilecek iş imkanı saglanabilirse böyle politikalar problemlere davetiye çıkarmayacakgelir dağılımında aşırı bir adaletsizlik oluşturmayacaktır. Bunun
yanısıra, işsizlik etkin olmayan effektif talebin ve daha çok istihdam oluşturmayan
iş sahalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ek bir istihdam imkanı oluşturmak üretim için daha yüksek bir talebe ihtiyaç duyacaktır.İşsizlik düzeyini mümkün olan en düşük düzeyde tutmak önemlidir. Yüksek işsizlik vergi ödeyenler için
ve hükümet için pahallı bir durumdur. Her bir işsiz şahısın hükümet için iki maliyeti sözkonusudur. Birincisi işsiz olanın işgücünden genç ya da yaşlı olsun uzun
dönem istifade edilemeyecek ve işe koyulduğunda yeniden egitime tabi tutulacak.
Ikinci olarak da işde ödeyebileceği gelir vergisinden açıkça mahrum kalabilmek
gibi bir maliyeti sözkonusudur. Benzer şekilde işsizliğin diğer maliyetleri de vardır.
Bu maliyetler kaynakların kullanılamaması ve israfından değerlendirilememesinden kaynaklanabilir. İşsiz kalan özellikle de gençler dışsal bir maliyet örneğin suç
gibi olumsuzlukları ekonomiye yükleyebilir.Sonuç olarak değerlendirilemeyen işe
koyulamayan her bir işgücü ve şahsın işçi maliyeti vardır. Son zamanlarda hükümetler iş organizasyonlarında üretim oranlarında artış yapabilecek ve işsizliği
azaltabilecek işleri zorunlu tutmaktadır. Işlerin btirilmesinin zaman alması işgücü
etkinliğinin henüz etkilememiştir. İşe koyulan işgücünün etkinliğinde üretimin
bileşenleri de hayati derecede önemlidir. Türkiye’deki Yatırım Teşvik Sistemi; yeni
yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek
amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.Cari açığın kapatılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının
* Çukurova Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi
** Çağ Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü
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artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları
arasında yer almaktadır.
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Anahtar Kelimeler: İstihdam, Genel Yatırım Teşvik, Bölgesel Yatırım Teşvik,Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik,Stratejik Yatırım Teşvik
Abstract :
Globalisation has increased the inequality in working conditions across regions, countries, social groups, and occupations. Employment is a major concern of
all types of industry. It is referred to as something provided by companies and demanded by people who need earnings. If jobs can be provided to the unemployed,
inequality and poverty will be reduced although such policy will not directly address the problem of excessive income at the top of the distribution. Instead, unemployment results from insufficient effective demand and can only be resolved by creating more jobs—which in turn requires higher demand for the output that would
be generated by the additional workers. It is important to keep unemployment
levels as low as possible. High unemployment is expensive for the government and,
therefore, for the taxpayer. For every unemployed person, there are two costs to the
government. First, the unemployed worker will be entitled to benefit, and if he/she
is young, or older but remains unemployed for a long period of time, he/she will be
offered training. Secondly, there is the less obvious cost of the loss of income tax
revenues the worker would have paid in work. There are other costs of unemployment. There is the cost to the whole economy in terms of wasted, unused resources.
Unemployed workers (young men, in particular) may create other external costs in
the economy, like crime for example. Finally, there is the personal human cost to
each worker. Just recently, the government emphasized in his prefabricated speech
that the organization and the government must work together in reducing the rate
of unemployment in order to improve the rate of production. Efficiency is not just
affected by the size of the labor force and the time it takes to finish the work. The
worker’s proficiency in the job is also a vital component of the production. The new
investment incentives scheme is specifically designed to encourage investments
with the potential to reduce dependency on the importation of intermediate goods vital to the country’s strategic sectors. Amongst the primary objectives of the
new investment incentives scheme are to; reduce the current account deficit; boost
investment support to lesser developed regions; increase the level of support instruments; promote clustering activities, and to support investments that will create
the transfer of technology.
Key Words: Employment,General Investment Incentives, Regional Investment
Incentives, Large-Scale Investment Incentives, Strategic Investment Incentives
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Bununla birlikte, ekonomik büyümeye katkı sağlaması düşünülen Yatırım
Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek,
ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet
tarafından desteklenmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Yatırım
Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete, KOBİ Yatırım Teşvik belgesi ve
Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli
ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi
bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine
taşınacak yatırımlar hariç,(Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.) katkılar sağlayacaktır(www.geredetso.tobb.org.tr/yatirim.doc).
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Tüm dünyanın ortak bir meselesi olarak ele alınan işsizliğin yapısal bir boyut
alarak varlığını ve önemini koruduğu hemen her toplumda birbirine benzer özellikler gösterdiği ancak içinde bulunulan sistem ve çalışılan mekanlar açısından
uygulanacak politikaların göreceli politika uygulamalarını beraberinde getirdiği aşikardır. Bu uygulamalarda, doğrudan veya dolaylı yoldan istihdamı olumlu
etkilemeye yönelik önlemler alınmaktadır. Bir yandan, işgücü piyasasındaki yapısal değişiklikler, istihdamın sektörel dağılımı, işgücü talebini artırmak, işgücü
hareketliliğini artırmak, işsizliği önlemeye yönelik çabalar, yeniden eğitim, erken
emeklilik, işsizliği sınırlayıcı önlemler gibi aktif istihdam politikalarını önceliğine
alan görüşler diğer yandan işsizlik sigortalarının ve işsizlik yardımlarının uygulanması gerektiği düşünülen işsizliği onarıcı pasif istihdam politikaları işsizlikle
mücadele ile ilgili alınan önlemler ortaya çıkmaktadır(Aktürk,2003). Bunların
yanı sıra, ekonomik etkinlik verimlilik anlayışı çerçevesinde istihdam politikalarının belirlenmesi mecburiyeti, belirli bir işsizlik düzeyinin kabul edilebilirliği,
katlanılabilir bir düzeye çekilmeye çalışılması, temel de sosyal boyutunun önem
arz ettiğini düşünenlerle piyasa mekanizmasının işleyişine müdahale etmeden
çözümü piyasa sisteminin otomatik dengeleyicileri ile düzenlenmesini öne süren
liberalci yaklaşımların belirlediği, işsizlik problemini kolayca çözüp sonuçları hafifletici tedbirlerin alındığı istihdam politikaları arasında çözüm gel gitleri yaşanmaktadır. Uygun istihdam iklimleri oluşturmak, iş yaratma programları, işyerinde eğitim programları, iş ve eğitim programları, iş kurmaya yardım programları
gibi programlarla istihdam oluşturarak işgücüne katılımı artırmak akla ilk gelen
önlemler arasında yer almaktadır(Erkan,1998). Bu sebeple bir taraftan işsizliğin
sonuçlarının etkilerini hafifletici, onarıcı, yapıcı sosyal politika ve uygulamalarla
sızıntıların giderilip, istihdamı artırıcı politika ve uygulamaların birlikte ekonomik dokuya şırınga edilmesi gerekmektedir(Göztepe Ö. 2013)
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Gelinen noktada sosyal yapı ve dokunun, ekonomik yapı ve dokunun ileri
teknoloji ve ileri malzeme teknolojisi açısından belirleyici politikaların da bu sürece dahil edilmesi gerekmekte ve süreç koordineli bir şekilde işletilmelidir(Aktan,1997). Bununla birlikte üretici sermaye, bilgi ve teknolojik tabanlı ürünleri yani
katma değeri yüksek ürünleri, bölge ve ülke ekonomisine dinamizm kazandıracak
imkânları ve önlemleri de sağlamalıdır.(Bozkurt, 2000).
Öte yandan, devlet güdümlü yapılan dünya gelişmesine paralel olamayan serbest piyasa ekonomisinden uzak uygulamalar kısa erimli olacak ve her dem bir koruma arzusu içerinde kendisini yeterli göremeyecektir.(Erdut,1998). Hâlbuki devlet
güdümünden uzak kendi içsel dinamitleri ve arzuları ile gerekli olan beceri, iletişim ağları ve kurumsal yetkinliği, bilgi toplumuna ve serbest piyasaya dayalı yaklaşımları belirleyerek büyümeli, gelişmeli, refah düzeyini ve istihdam imkânlarını
kendileri oluşturmalıdır(Erkan,1998). Bu durumda yatırım çekme, nitelikli işgücü
ve girişimci ve teknoloji ile gerçekleşecek ve uzun erimli maratonel bir anlayış hâkim kılınacaktır. Bu rekabetçi anlayış beşeri sermaye ve yaşam kalitesini, markalaşma becerisi ve yenilikçiliği, ticaret becerisi ve üretim potansiyelini ve erişilebilirlik sürecini hızlandıracaktır(Erdut,1998). Yeni teşvik politika uygulamalarında
ve sürecinde bu anlayışın yerleştirilmesi ve sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi
bir keyfiyet değil kemiyettir yani zorunluluk olarak görülmelidir(Erdinç,1999).
Bu güçlü strateji ile başlayan teşvik belgeli yeni yatırımlar ise amacına başarıyla
ulaşacak aksi durumda zayıf teşvik stratejisinden ve anlayışından kaybedecektir.
Bu bağlamda, çalışma bütün toplumların temel sorunu haline gelen işgücü kaynağının kullanılamaması, gelişmelere uyarlamada gerekli hız, esneklik ve pratik
uygulama sahası bulamaması karşısında genel istihdam tercih ve politikaları tespit ederek özelde 1980-2011 yılları arasında Türkiye’de verilen 85029 adet teşvik
belgeli yatırımların teşvik bölge sistemi açısından ele alınıp istihdam üzerindeki
etkisinin uygun tercih ve politikalarla etkin kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesini, kullanılmadı ise etkin bölgeye göre alınması gereken önlemleri öneri halinde
sunmayı amaçlamaktadır.
Çalışmanın analiz başlangıç yılının 1980’li yıllar olarak ele alınması ülkemizin
dışa açılma politikalarının ve istikrar politikalarının uygulanmaya başladığı yıl
olmasından kaynaklanmakta Ekim 2011’e kadar olan süre çifte yorumsalcı açıdan
güncel olarak ele alınmıştır. 1980-2011 yılları arasında temel istihdam sorununu
çözemeyen toplumlar da tarihsel süreçte çeşitli istikrarsızlıklar, kırılganlıklar,
politika aksamaları, bölgesel, ulusal ve uluslar arası bazda ortaya çıkan bulaşıcı
ekonomik krizlerin etkisi daha fazla rol oynamış işgücünün etkin olarak işe koyulamamasının getirdiği işsizlik baş göstermiştir. Bu durum işsizliğe dönük uygun
yatırım ikliminin sağlanması ve bu yatırımların istihdamı artırıcı olması için gerekli reformlar ve düzenleyici politikaların uygulanması zorunlu bir hal almıştır.
Bu zorunluluk bağlamında uygulanacak olan teşvik ve istihdam politikalarının yeniden değerlendirilmesinin, istihdam oluşturma işlevinin etkinleştirilmesinin, rekabet gücünü arttırıcı çareler aranmıştır. Türkiye, dışa açılma süreciyle
22

2. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Çalışmamızda sadece bilgi babından değerlendirilecek olan yeni teşvik sistemleri ise uygulamayla beraber başka çalışmalarda eskisiyle mukayese edilebilecektir.
Ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek amacıyla özel olarak tasarlanan yeni teşvik sistemi; genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki ve stratejik yatırımların teşviki şeklinde
bölümlendirilmiştir. Bu bölümlendirme adı altında ekonomik gelişmenin lafzına
uygun icraatların yapılacağı teşvikler ise hem kapsadığı illeri hem de bulunduğu
bölgeyle beraber ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra;
cari açığın kapatılması, bölgeler arası dengeli kalkınmanın sağlanması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi, destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, teknoloji dönüşümü
sağlayacak yatırımların desteklenmesi, katma değeri yüksek, stratejik sektörlerin
desteklenmesi yeni yatırım teşvik sisteminin temel amaçları arasında yer almaktadır. 1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla geçerli olan yeni yatırım teşvik sistemi; Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli
Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları olmak
üzere dört ayrı rejimden oluşmaktadır.
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beraber politik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik gelişmeler neticesinde istihdam
piyasası çok boyutlu olarak etkilenmiştir. Üstelik bir de kriz ortamlarının sürekli
etkisine maruz kalan Türkiye işgücü piyasası, krizlere alışık tecrübeli bir bağışıklık
kazanmıştır. İç ve dış piyasada yaşanan krizlerin en çok etkilenen ülkeleri arasında
yer alan Türkiye, 1980-2011 döneminde hem mekanından hem de tarihsel sürecinden kaynaklanan bir takım dönüşümlere tanıklık etmiştir. Dünya ekonomisindeki bu kırılganlıklar bir takım önlemlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Çalışmada
Türkiye temelinde teşvik belgeli yatırımların teşvik bölge sistemi açısından özgün
bir uslupla ele alınıp istihdam üzerindeki etkisine dönük yapısal bir analiz geliştirilmiş ve sorunun çözümüne dönük aksiyomlar ve öneriler geliştirilmiştir.
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Resim 1.Yeni Teşvik Sistemi

Kaynak: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
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Tablo1. Yeni Teşvik Sistemi Destek Unsurları

* Yatırımın Bölge 6’da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
**Yatırımın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 3, 4, 5
veya 6’da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
***Asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon TL olan stratejik yatırımlar için sağlanır.
Kaynak: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
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Resim 2.Teşvik Bölge illeri

Kaynak: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Kaynak: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı http://
www.anadolumusavirlik.com/resimler/yatirim-tesvik-sistemi-detaylari-2.pdf
Genel teşvik uygulamalarında, yatırımın yapılacağı bölge ayrımı yapılmaksızın, belirlenen kapasite şartları ve asgari sabit yatırım tutarını karşılayan tüm projeler Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde desteklenmektedir. Yatırım
teşvik sistemi kapsamında yer almayan yatırım konuları bu rejimden yararlanamamaktadır.
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Tablo:2. Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları

*OSB: Organize Sanayi Bölgeleri
Kaynak: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı http://
www.anadolumusavirlik.com/resimler/yatirim-tesvik-sistemi-detaylari-2.pdf
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Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve
süreleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Yeni yatırım teşvik sistemi bazı yatırım alanlarını “öncelikli” olarak tanımlamakta ve bunlara yatırımın bölgesine bakılmaksızın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında Bölge 5’e verilen bölgesel
destekleri sunulmaktadır. Öncelikli yatırımların Bölge 6’da yapılması halinde, bu
bölgeye yönelik mevcut bölgesel teşvikler uygulanacaktır.
Tablo:3. Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları
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Kaynak: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı http://
www.anadolumusavirlik.com/resimler/yatirim-tesvik-sistemi-detaylari-2.pdf
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Tablo:3’de Potansiyel olarak Türkiye’nin teknolojisi, Ar-Ge kapasitesi ve rekabetçiliğini artıracak 12 yatırım konusu, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde desteklenmektedir.
Tablo:4. Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında; yatırımla imal edilecek
ürüne yönelik yerel üretim kapasitesi ürünün ithalatından az olmalı, yatırımın asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL olmalıdır, yatırım asgari % 40 katma değer
yaratmalıdır (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmamaktadır),
üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon
ABD olmalıdır (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmamaktadır),Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri
yukarıdaki tablo 4’de gösterilmiştir1.
Ayrıntılı bilgi yeni teşvik sistemi ile ilgili değişikliklerle beraber aşağıdaki eklerden erişilebilir;
2013 / 4763 : 2012 / 3305 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Resmi Gazete
Yayın Tarih / Sayısı : 30.05.2013 / 28662), 2013 / 4288 : 2012 / 3305 Sayılı Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih / Sayısı : 15.02.2013 / 28560), 2012 / 3802
: 2012 / 3305 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Resmi Gazete Yayın Tarih /
Sayısı : 13.10.2012 / 28440), 2012 / 1 Sayılı Tebliğ (Resmi Gazete Yayın Tarih / Sayısı : 20.06.2012
/ 28329, İlgili Karar Sayısı : 2012 / 3305), 2012 / 1 Sayılı Tebliğ Ekleri, 2012 / 3305 Sayılı Karar
(Resmi Gazete Yayın Tarih / Sayısı : 19.06.2012 / 28328),2012 / 3305 Sayılı Karar Ekleri : EK - 1,
2012 / 3305 Sayılı Karar Ekleri : EK - 2,2012 / 3305 Sayılı Karar Ekleri : EK - 32012 / 3305 Sayılı
Karar Ekleri : EK - 4 2012 / 3305 Sayılı Karar Ekleri : EK - 5

1
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Kaynak: 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı http://
www.anadolumusavirlik.com/resimler/yatirim-tesvik-sistemi-detaylari-2.pdf
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2012 Yeni yatırım teşvik bölgeleri uygulaması 6 bölgeye ayrılmış olması önemli olmakla beraber bölgelerin birbirini destekleyici, uyumcu, faydalı, tamamlayıcı politikalar ve anlayışlarla donatılıp koordineli çalışmaları önem arz etmelidir.
Her bölgenin kendi içerisindeki güçlü yanları daha güçlendirici bu durumun diğer
bölgelere büyüme imkanı sağlayıcı destekler içerisinde olması, pozitif dışsallıklar
sağlayıp Pareto Optimumu sağlayacak bir anlayışın hâkim kılınması, hem illerin
kendilerine hem de içerisinde yer aldığı bölgenin ekonomisine ve çıkarına uygun
olacağı aşikardır. Bununla birlikte zayıf olan illerin güçlendirilip çevre illere ve
potansiyellerine göç gibi sosyolojik negatif dışsallıkların giderilip istihdam gibi
ekonomik katkıların bölgesel kalkınmayı hızlandıracağı fırsatların değerlendirilip
tehditlerin giderilmesi gerekmektedir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

3.TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARIN 1980-2011 YILLARI ARASI MEVCUT DURUMU İLE İLGİLİ ANALİZE YARDIMCI OLACAK TABLO VE
GRAFİKLER
1980-2012 yılları arası uygulamalardan hareketle yaptığımız analiz Teşvik
Belgeli yatırımları, sektörlere göre istihdamın dağılımına etkisini incelediğimizde istenilen düzeyde olmasa da en fazla katkının imalat sektöründe gerçekleştiği
görülmüştür. Bunun yanı sıra hizmetler sektörü istihdamında da belirgin bir ilerleme kaydedilmiştir. Her ne kadar bu istihdam potansiyelleri arzulanan düzeyde
gerçekleşmemiş ise de sektörlere son dönemde katkı sağladığı inkâr edilemez. Bununla beraber teşviklere ilginin fazla ama gerçekleşen yatırımların bu ilgi kadar
fazla olmadığı aşikârdır. Son dönemdeki uygulamalar ve tecrübeler yeni teşvik
uygulamalarını etkin kılma amaçlı olsa da tek ve yeterli bir faktör olarak sürükleyici olamayacaktır. Bunun sadece politika bazında düşünülmesi ve politikaların da
teşvik uygulamalarından ibaret görünmesi yeterli olmayacaktır. Hatta gereğinden
fazla bölgesel kalkınmayı güçleştirecek uygulamalar ve teşvik ve desteklemekler rekabet gücünü köreltecek bir müddet sonra haksız rekabet bölgeler arası ekonomik
kırılganlıkları ve dengesizlikleri artıracaktır. Teşvik belgeli yatırımlar hem ilgili
bölgelerin ekonomik yapı ve dokusuna hem de bölgelerarası dengeli kalkınmaya
katkı sağlamalıdır. Tek kutuplu düşünce sistemi, düşeni kaldırma politikası geride
kalanı yetiştirme politikasıyla ileri gideni koruyamayacak, teşvik edemeyecek ve
rekabet gücünü azaltacaktır. Bundan dolayı geride kalanı korurken ileri gideni de
daha ileri, yeni gelişmelere hazırlayacak teşvik ve destekler de yeni teşvik döneminde anlayışında düşünülmelidir.
Tablo:5. Sabit yatırımlar
Yıllar

1968 İTO TEFE

TEFE

1980

2386,4

1

Cari Sabit Yatırımlar
375122

1981

3066,2

1,284864231

2110746,25

1642777,657

1982

3728

1,562185719

945150,78

605018,1924
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Reel Sabit Yatırımlar
375122

4944,6

2,071991284

1495017,2

721536,4329

1984

7422

3,110124036

4063115,22

1306415,813

1985

10291,4

4,312520952

87286755,61

20240308,76

1986

12927,6

5,417197452

34002769,85

6276819,361

1987

18166,2

7,612386859

19782058,36

2598666,979

1988

30333,9

12,71115488

42938902,75

3378048,9

1989

52334,1

21,93014583

101668793,1

4636029,049

1990

76590,9

32,09474522

83970475,79

2616330,967

1991

115789,2

48,52044921

130634986,1

2692369,675

1992

197207,8

82,6381998

269969827

3266889,013

1993

299484,1

125,4961867

2215793247

17656259,57

1994

703801,4

294,9218069

1381607695

4684657,637

1995

1248389,6

523,1267181

5402096486

10326554,35

1996

2204901,3

923,9445608

3765687600

4075664,016

1997

4088520,1

1713,258507

7453239621

4350329,85

1998

6287675,8

2634,795424

6558569166

2489213,814

1999

9118242,6

3820,919628

11050669315

2892149,114

2000

13667438,9

5727,220458

17331682562

3026194,415

2001

23286335

9757,934546

14880805696

1524995,441

2002

30455458,4

12762,09286

15467263356

1211969,191

2003

37017675,2

15511,93228

22465354355

1448262,792

2004

41098421,4

17221,9332

20258693019

1176330,948

2005

42791338,3

17931,33519

23391634819

1304511,603

2006

46953087,9

19675,27988

21881046361

1112108,519

2007

50903640,3

21330,72423

30693003450

1438910,518

2008

56603483,1

23719,19339

36168744645

1524872,455

2009

56683579

23752,75687

36864108819

1551992,849

2010

62625066,2

26242,485

66274841305

2525478,868

2011

72786114,8

30500,38334

46209501556

1515046,583

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığı
Analize başlamadan önce teşvik belgeli yatırımların genel durumunu onar
yıllık süreler içerisinde gösterdiği değişimleri Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığından elde edilen verilerin genel görünümünü yorumlama
ve analiz açısından derleme gereği duyulmuş olup veriler hem tablolarda rakamsal hem de grafiklerde ilk bakışta görsellikle anlaşılabilir çabasından dolayı özetle
verilecektir. Çünkü bu veriler etkinlik analizlerinin arkasında kalan bilinmeyen
ve merak uyandıran soruları cevaplandıracak ve konunun daha iyi anlaşılmasını kılacaktır. Bu faydayla beraber konuya alaka duyan kesimlerin ilgisine de hitap
edecek bir kaynak çalışması olacaktır. Tabloda ve grafikte görüldüğü üzere en fazla
29
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reel sabit yatırım toplamı 6276819,361 TL ile 1986 yılında yapılmıştır. 1994 yılında
4684657,637TL ve 4075664,016 TL ile de 1996 yılında gerçekleşmiştir. Bu artışa
rağmen yapılan yatırımın istihdam üzerindeki etkisi sadece iki 2.ve 4. Bölgeye yansımış 1.ve 4. Bölge etkin bir istihdam politikasını gerçekleştirememiştir.

Grafik .1. Reel Sabit Yatırım

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

1984, 1994 ve 1996 yıllarında en fazla yatırım yapılmış olması 1984, 1994 ve
1996 yıllarında 2. ve 4.Bölge teşvik sistemi uygulaması etkin kılınmış istihdam
politikaları üzerinde etkin bir rol oynamıştır.
Sektörel bazda verilen teşvik belgeli yatırımların görünümü ise en fazla hizmetler sektörü almakta bu durumda istihdam oluşturma çabalarını desteklemektedir.
Çünkü Hizmetler genelde emek yoğun bilgi yoğun bir sektördür. Bu hizmetleri
yapacak kişi, olayın öznesi, bileni bireydir. Bireye yatırım yapıp beşeri sermayeyi
güçlendirmek yarına bir değer bırakabilmek için vazgeçilmezdir.

Grafik 2.Sektörel bazda reel Sabit Yatırımlar
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TEFE
1
1,284864231
1,562185719
2,071991284
3,110124036
4,312520952

Tarım
57513
22720,68854
13033,02146
10025,62132
13873,7232
12366,31673

Madencilik
4028
103678,6587
7279,544206
20174,31266
57143,70164
24294,68544

İmalat
292886
408814,735
426657,8371
323630,8015
1133631,932
442358,3842

Enerji
922
458,4141935
218,9240343
1125,004732
16025,08434
3871223,163

Hizmet
19773
1107105,16
157828,8657
366580,6926
85741,37137
15890066,21

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

5,417197452
7,612386859
12,71115488
21,93014583
32,09474522
48,52044921
82,6381998
125,4961867
294,9218069
523,1267181
923,9445608
1713,258507
2634,795424
3820,919628
5727,220458
9757,934546
12762,09286
15511,93228
17221,9332
17931,33519
19675,27988
21330,72423
23719,19339
23752,75687
26242,485

8986,750147
40954,51345
24853,36722
22488,67855
86349,49369
15648,74218
13048,15452
86631,47689
47924,05197
54790,08816
46046,49539
23243,18942
41577,92821
41262,713
23564,12906
8813,688655
8009,356626
13706,63922
15283,21768
18649,17751
20683,78699
16413,59301
16985,21494
18831,22938
124292,2071

37474,10018
35740,95813
18115,71035
37573,30236
44737,32351
286887,8221
42075,74715
115142,1918
21097,82273
45679,41222
29485,22363
30385,21379
41708,78961
14644,10259
14474,1823
9052,601202
46663,72361
80977,78936
26150,48862
49325,00707
26595,24237
40502,01253
31018,80245
45099,50785
77540,12538

950422,8792
668808,3218
720142,6911
1874374,991
1695377,808
1242962,711
1971710,957
4953063,409
1147969,275
7505876,258
2723780,096
1955856,054
1072694,583
1461816,077
913226,2264
823737,6962
722508,8355
681214,3329
637343,1652
735255,5069
547097,0732
673975,4897
594582,6566
583107,0052
1464866,39

1753,120517
120070,0933
167143,8213
13519,97394
225103,7343
323841,8905
85821,85983
223137,1146
85395,39773
819734,4739
238825,5717
588770,0386
175464,5873
138798,9112
1300538,001
241230,2118
40651,02783
35184,00403
52697,22413
117954,809
94247,17379
221455,475
487019,5522
476966,1834
341251,1461

5278182,511
1733093,092
2447793,31
2688072,103
564762,6075
823028,5096
1154232,295
12278285,37
3382271,089
1900474,118
1037526,629
1752075,354
1157767,925
1235627,31
774391,8759
442161,2432
394136,2472
637180,0263
444856,8527
383327,1028
423485,2424
486563,9477
395266,2285
427988,9236
517528,9992

2011

30500,38334 45708,06411

43820,258

668037,1565

388244,686

369236,4183

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığı
Coğrafi Bölgelere göre teşvik belgeli yatırımların son 30 yıllık gelişmesine bakıldığında en büyük payın Marmara ve Karadeniz Bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir.
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Yıllar
1980
1981
1982
1983
1984
1985
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Tablo:6. Sektörel Bazda Reel Sabit Yatırımlar
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Grafik 3. Coğrafi Bazda Reel Sabit Yatırımlar
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Tablo.7.Coğrafi Bazda Reel Sabit Yatırımlar
15415

Doğu
Anadolu
2679

16831

Güneydoğu
A.
2491

İç
Anadolu
41322

1981

70336,61

1982

44319,95

9234,438719

60100,23

19325,77731

5329,071888

33938,35

21854,40539

1983

50347,7

24263,61558

151617,4

1984

43713,69

17480,33177

1985

194989

1986
1987

Yıllar

Akdeniz

1980

Karadeniz

Marmara

50699

187435

902768,54

71176,24

469156,8

84350,406

7703,309

361286,8

114304,5349

29522,325

7929,087

327349

141944,6

21121,34411

39313,223

57568,77

969290,6

10915,42523

3501366

133250,483

302101,49

15117489

977579,2

267444,6

35917,16966

193360,6

42232,53851

315747,4

96258,81

5118844

400562,1

18579,71785

650884,2

71523,95301

130995,71

136986,3

870301,2

1988

357135

54740,26607

391382,7

69249,80527

367911,94

82758,1

1938362

1989

576261,3

78479,2319

456988,3

133927,7004

209697,78

100494,6

2814459

1990

518849,9

166696,5406

124314,1

504379,8568

226270,93

70495,96

868012

1991

427204,4

72059,0608

703755,3

172476,6389

406042,16

172052,9

627176,7

1992

774498,8

11124,89142

234040

30039,29183

635020,5

200675,6

1332756

1993

699357

56491,20651

589670,5

219531,4592

1314163

279035,4

13223826

1994

231347,9

51083,86239

230780,6

60570,91263

166752,21

84056,28

3774045

1995

1537416

125066,4566

1673417

795226,7751

823348,86

210163,6

5097002

1996

418624,4

58683,56533

481066,2

225445,4778

489690,59

237401

2119371

1997

417660,8

56089,82336

428298,2

134500,4891

422285,48

151132,4

1807024

1998

250177,8

85674,92563

370284,9

146510,221

225497,38

128295,6

919423,9

1999

156949,7

31891,82942

287903,8

84370,48391

298800,37

101556,8

1699894

2000

637741,9

30376,02469

332516

59982,55795

261798,34

157917,1

1240432

2001

230911,2

77622,26498

145090,6

55279,58837

113132,08

119559

657640,1

2002

154407,9

23533,88181

143255,2

92964,1305

164315,84

78841,67

506212,7

2003

172203,3

18414,83

175377,6

97296,77428

241562,95

37393,02

686453

2004

136858

21830,2235

133984,3

68232,34658

148275,12

68907,21

429140,3
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Ege

2005

204011,4

36989,20978

193887,4

50274,1065

189987,05

79367,61

529411,5

2006

149613,4

30262,57348

112804,2

57806,41765

147528,31

97621,63

464385,7

2007

218722,4

49752,36019

108877,3

58959,72661

169785,84

142371

557579,6

2008

169952,9

63074,76273

155868,4

79913,27513

140264,44

158394

701283,6

2009

284703,8

62102,59099

126888,3

63047,33455

121153,28

221898,5

562605,6

2010

813398,9

77621,76052

445615,7

105549,2649

293869,73

160485

626004,3

2011

184204,4

97979,29838

167326,4

130248,4955

167613,52

168021,1

589954,4

G.Toplam

10809341

1562040,212

12963436

3921887,167

9590888,8

18854706

53053696

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığı
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Grafik 4. Teşvik Bölge Sistemi
Yıllar
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

TEFE
1
1,284864
1,562186
2,071991
3,110124
4,312521
5,417197
7,612387
12,71115
21,93015
32,09475
48,52045
82,6382
125,4962
294,9218
523,1267
923,9446

1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
294398
16796
55580
8348
1429867,379
77710,16 69808,15394
65391,97
503682,2001
45166,84 35493,85923
20675,29
482825,9693
74981,01 26833,12446
136896,3
1109653,146
66494,23 107224,3409
23044,1
1387763,871
3491382 153645,7092
15207517
5505443,555
380550,5 309945,8004
80879,53
1387343,596
859549,7 231370,9645
120402,7
2550285,286
547269,3 194356,4235
86137,89
3280735,67
928009,6 250560,4178
176723,4
1212658,964
249717,3 531468,5059
622486,2
1419553,582
411138,1
554727,799
306950,1
1586968,694
877560,9 748424,8223
53934,6
16030347,38
719375,5 687651,4917
218885,2
4072957,879
164722,2 361577,9285
85399,6
6651513,224
1228088
2086268,53
360684,4
2645565,651
539028,4 721542,7605
169527,2
33
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1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1713,259
2634,795
3820,92
5727,22
9757,935
12762,09
15511,93
17221,93
17931,34
19675,28
21330,72
23719,19
23752,76
26242,48
30500,38
G.Toplam

3041374,682
1551993,153
2198280,464
1924813,198
858949,7092
766750,5631
983423,4229
710065,4732
699993,5087
605984,6142
789505,8245
780962,7866
773077,7904
946453,3481
709791,2463
68892983,83

607768,3
418657,4
270763,7
525543,8
182954,6
195766,8
192753,7
154696,5
213537,6
175619,5
163463,8
303012,7
251942,2
858868,8
217630,8
15410520

483220,3557
278550,3266
294880,9171
418409,1038
355746,1061
192049,2765
219709,9949
251418,5318
317172,2804
210168,6085
343324,6437
222319,6666
377428,774
489402,9423
338863,0192
11919145,18

217966,5
240012,9
128224,1
157428,3
127345
57402,56
52375,67
60150,43
73808,22
120335,8
142616,3
218577,3
149544
230753,8
248761,5
19969186

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığı

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Teşvik Belgeli Yatırımların genel görünümü içerisinde Teşvik Bölge Sistemi
göze çarpmaktadır. Bu açıdan ekonomimizin dışa açılmaya başladığı son otuz iki
yılın en yüksek teşvik payını 1. Bölge almıştır.

Grafik:5,1980-2011 Yılları Arasında Teşvik Belgeli Yatırımlar İstihdam İlişkisi
Tablo 9. 1980-2011 Teşvik Belgeli Yatırımlar Toplam-Ort.ve İstihdam İlişkisi
BELGE
YILI

SİSTEM
NO

SABİT
YATIRIM
TOPLAMI

1980
1981
1982
1983
1984

583
3.286
1.593
1.020
1.219

375122
2110746
945151
1495017
4063115
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İTHAL
MAKİNA VE
TEÇHİZAT
(1.000$)
809596,11
4919648,08
1696893,22
1435121,73
1451613,31

İSTİHDAM
62945
147119
79337
59183
79547

Yıllık
TBY Başına
Ort.
Düşen İt
İstihdam
Mak ve
Sayısı
Tech Yat
107,97
1388,67
44,77
1497,15
49,80
1065,22
58,02
1406,98
65,26
1190,82

1.912
2.606
2.969
2.900
3.429
3.263
1.918
1.735
3.282
1.538
5.179
5.236
5.399
4.599
3.212
3.765
2.350
3.226
4.107
4.323
4.508
3.255
3.517
4.043
2.723
4.505
3.788

87286756
34002770
19782058
42938903
101668793
83970476
130634986
269969827
2215793247
1381607695
5402096486
3765687600
7453239621
6558569166
11050669315
17331682562
14880805696
15467263356
22465354355
20258693019
23391634819
21881046361
30693003450
36168744645
36864108819
66274841305
46209501556

3433956,71
4124299,41
3524775,22
3343731,05
3309549,71
4416742,69
4855449,91
3902625,29
10292676,73
3978650,15
22774099,66
14409918,76
12097432,08
7610598,86
5119172,29
7193476,79
5651053,03
5598354,27
9025468,41
6831840,93
7289607,29
6863725,37
9765947,41
12450362,77
10992983,67
18579802,24
13782369,19

123362
159082
176157
291646
228347
211935
228949
143968
223945
99132
382612
283983
353896
308150
216914
206564
122230
165648
191379
200806
209157
139075
178545
151354
101192
158201
107907

100.988 390493586791

231531542,3

5792267

64,52
61,04
59,33
100,57
66,59
64,95
119,37
82,98
68,23
64,46
73,88
54,24
65,55
67,00
67,53
54,86
52,01
51,35
46,60
46,45
46,40
42,73
50,77
37,44
37,16
35,12
28,49

1796,00
1582,62
1187,19
1153,01
965,16
1353,58
2531,52
2249,35
3136,10
2586,90
4397,39
2752,09
2240,68
1654,84
1593,76
1910,62
2404,70
1735,39
2197,58
1580,35
1617,04
2108,67
2776,78
3079,49
4037,09
4124,26
3638,43

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Dairesi Başkanlığı
Yukarıdaki bu tablo ve alttaki grafik de son otuz iki yılın dışa açılma sürecinden bugüne değin olan zaman dilimi içerisindeki eğilimi vermektedir.

Grafik 6. Teşvik Belgeli yatırım Sayısı
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1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
G.
Toplam
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Grafik 7. .1980-2011 Yılları Arasında Verilen Teşvik Belgeli Yatırımlar Toplam-Ort.ve İstihdam İlişkisi
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4. Sonuç ve Öneriler
1980-2011 yılları arasında verilen Teşvik Belgeli 85000 adet yatırımın istihdama etkisi tarafımca hesaplanmış veri zarflama analizi ile analiz edilmiştir. Aynı
zamanda diğer bölge uygulamaları ile de mukayese edilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.
Analiz sonuçlarını topluca bir değerlendirmeye tabii tuttuğumuzda;
1980’li yıllarda 1. Bölge, 2.Bölge, 3.Bölge ve 4. Bölge etkin olmuştur. 1980li yıllarda verilen teşvikleri en iyi şekilde 4. Bölge kullanarak istihdama en çok katkıyı
sağlamıştır.4. Bölge sadece 1988 yılında etkin olamamıştır. İkinci sırada ise etkin
istihdamı sağlayan 3.Bölgedir. 1980 ve 1986 yılları hariç sekiz yıl etkin istihdam
politikası gerçekleştirmiştir. 3.sıradaki 1.Bölge alınan teşvik belgeli yatırımların
10’undan 5’ini 2.Bölge ise yüzde 40’ını istihdamda etkin kullanamamıştır. 1980
li yıllarda bölge ayrımının ve verilen teşviklerin istihdamı arttırdığı söylenebilir.
Bununla birlikte teşvik bölge sisteminin doğru olarak algılanıldığı ve 3.ve 4.Bölgelerin istihdama etkin bir şekilde teşvik belgeli yatırımları kullandığı söylenilebilir.
1990’lı yıllarda ise, 1980’li yıllara nispeten daha az istihdama katkı sağlanılmış. 1980’li yılların 26 defa etkin bölgesine toplamda 1990’lı yıllarda 18 etkin teşvik bölge sistemi gerçekleşmiştir. 1. Bölge 1980-1989 yılları arası 5 etkinlik skoruyla
36

istihdama katkı koyar iken 1990’lı yıllarda 3 etkinlik skoruna düşmüştür. Bu bölgede teşvik belgeli yatırımların istihdama katkısı 1980’li yıllara göre eski cazibesini ve etkinliğini kaybetmiştir. Bunun yanı sıra 2. Bölge 1980-1989 yılları arası 4
etkinlik skoruyla istihdama katkı koyar iken 1990’lı yıllarda 5 etkinlik skoruyla
1980’li yıllara göre %20’lik bir başarı ile teşvik belgeli yatırımlarının istihdama dönüştürülmesinde etkin olmuştur. Bu bölgede teşvik belgeli yatırımların istihdama
katkısı 1980’li yıllara göre nispeten bir canlanma görülmüştür. 3.Bölge için 19801989 yılları arası 8 etkinlik skoruyla istihdama katkı koyar iken 1990’lı yıllarda 3
etkinlik skoruna düşmüştür. Bu bölgede teşvik belgeli yatırımların istihdama katkısı 1980’li yıllara göre eski cazibesini ve etkinliğini ciddi bir şekilde kaybetmiştir.
Teşvik bölge sistemindeki 4. Bölge ise, 1980-1989 yılları arası 9 etkinlik skoruyla
istihdama katkı koyar iken 1990’lı yıllarda 7 etkinlik skoruna düşmüştür. Bu bölgede teşvik belgeli yatırımların istihdama katkısı 1980’li yıllara göre eski cazibesini
ve etkinliğini kaybetmiştir.
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Tablo:10. 1980-2011 Yılları Arasında Uygulanan Teşvik Belgeli Yatırım Politikalarının Bölge Teşvik Sistemi Açısından İncelenmesi Ve Ccr İnput Dea Analizi İle
İstihdam Politika Etkinliği Toplu Değerlendirme
1981

1982

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Etkin

Etkin

Etkin
Etkin

Etkin

Etkin

2.Bölge

1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge

1986

2001

Etkin

2010

2011

Etkin

Etkin

2.Bölge

Etkin

Etkin

3.Bölge

Etkin
Etkin

1998

1999
Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin
Etkin

1.Bölge

Etkin
Etkin

Etkin

3.Bölge
Etkin

Etkin
Etkin

1989
Etkin

Etkin

Etkin

4.Bölge

1988

Etkin
Etkin

2.Bölge

1987
Etkin

Etkin
2000

4.Bölge

1985
Etkin

Etkin

4.Bölge
1.Bölge

1984

Etkin

3.Bölge
4.Bölge

1983

Etkin
2012

2013

Etkin
Etkin

Etkin

Etkin

2014

2015

Etkin
Etkin

2016

2017

2018

2019

Etkin
Etkin

Etkin
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1980
1.Bölge
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Bu çalışmada 1980-2011 yılları arasında verilen Teşvik Belgeli 85029 adet teşvik
belgeli yatırımın istihdama etkisi veri zarflama analizi ile analiz edilmiştir. Aynı
zamanda diğer bölge uygulamaları ile de mukayese edilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.
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Grafik:8.Teşvik bölge Sistemine Göre Reel Sabit Yatırımlar
2000’li yıllarda ise, 1980’li yıllara nispeten daha az istihdama katkı sağlanılmış. 1980’li yılların 26 defa etkin bölgesine toplamda 1990’lı yıllarda 18 etkin teşvik bölge sistemi gerçekleşmiştir. 2000’li yıllarda ise 22 etkin teşvik bölge sistemi
gerçekleşmiştir. 1. Bölge 1980-1989 yılları arası 5 etkinlik skoruyla istihdama katkı
koyar iken 1990’lı yıllarda 3 etkinlik skoruna düşmüştür. Bu bölgede teşvik belgeli yatırımların istihdama katkısı 1980’li yıllara göre eski cazibesini ve etkinliğini
kaybetmiştir. 2000’li yıllarda ise 1980’li yıllardaki konumunun aynısını sağlamıştır. Bunun yanı sıra 2. Bölge 1980-1989 yılları arası 4 etkinlik skoruyla istihdama katkı koyar iken 1990’lı yıllarda 5 etkinlik skoruyla 1980’li yıllara göre %20
’lik bir başarı ile teşvik belgeli yatırımlarının istihdama dönüştürülmesinde etkin
olmuştur. Bu bölgede teşvik belgeli yatırımların istihdama katkısı 1980’li yıllara
göre nispeten bir canlanma görülmüştür. Bu canlanma 2000’li yıllarda ise daha
çok belirginleşmiş 2000 li yılların 9 etkin yıl skoruyla istihdama katkı koyan lider
bölge unvanını %90’lık bir artışla sağlamıştır. 3.Bölge için 1980-1989 yılları arası
8 etkinlik skoruyla istihdama katkı koyar iken 1990’lı yıllarda 3 etkinlik skoruna
düşmüştür. Bu bölgede teşvik belgeli yatırımların istihdama katkısı 1980’li yıllara
göre eski cazibesini ve etkinliğini ciddi bir şekilde kaybetmiştir. 2000’li yıllarda
ise 3 etkinlik skoruyla 1990’lı yıllara yeniden ulaşmıştır. Teşvik bölge sistemindeki
4. Bölge ise, 1980-1989 yılları arası 9 etkinlik skoruyla istihdama katkı koyar iken
1990’lı yıllarda 7 etkinlik skoruna düşmüştür. Bu bölgede teşvik belgeli yatırımların istihdama katkısı 1980’li yıllara göre eski cazibesini ve etkinliğini kaybetmiştir.
2000’li yıllarda ise bu etkinlik zafiyeti baş göstererek devam etmiştir
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.
Grafik:9.Sektörlere Göre İstihdamın Dağılımı

Etkin istihdam politikasının uygulanabilmesi için istihdam amacının yatırımlarla ilişkilendirilmesi gerektiği gibi iş bulma kurumlarının güçlü ve donanımlı
bir istihdam kurumuna dönüştürülmesi gerekmektedir. Böyle bir istihdam kurumu işsizlik olgusunu izleme, işgücü piyasasının gereksinimlerini öğrenme ve bu
piyasanın gereksinimlerine göre işgücünü eğitme işlevlerini yükleneceği gibi, işsizlik sigortasının yürütülmesinden de sorumlu olacaktır(Peterson,1976). Çünkü
işsizlik sigortası öteki sigorta dallarından ayrı olarak yalnızca ödeme yapılmakla
yetinilmeyen kuruma başka sorumluluklarda yükleyen bir sigorta dalıdır. Gerçekten işsizlik sigortasının uygulanması, işsizlerin işe yeniden yerleştirilmeleri, ya da
yeniden eğitilmeleri gibi birçok ek görev ve sorumluluk getirmektedir. Bunun içinde işgücü piyasasından bir bütün olarak sorumlu bir kurumun yönetimi altında
olmasında fayda görülmektedir.(Koray, 1992).
“İşsizliğin çözümü için neler yapılabilir noktasında öncelikle yatırımların, özellikle de kamu altyapı yatırımlarının artırılarak istihdamın artırılması gerekir. Çünkü kamu yatırımlarının artırılması ekonomik aktiviteyi canlandıracaktır. Özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi gerekmektedir bunun yanı sıra istihdam üzerinden
alınan vergi, prim ve işveren payı gibi mali yükler düşürülmelidir. Bu yolla kayıt
dışı işsizliğin en az yarısı kayıt altına alınır. Bu durum da kuşkusuz ki yeni istihdam oluşturacak yatırımları teşvik edecektir. Tarımdan tarım dışı alana yönelecek
olan kesime daha kolay iş bulabilmek amacıyla mesleki eğitime daha fazla önem
verilmelidir. Sonuç olarak; işsizliğin daha uzun yıllar gündemde kalacağını, hiç bir
39
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2010’lu yılların başında iken 2010 ve 2011 Ekim yılları içinse yapılan etkinlik
skoru 2011’de bütün teşvik bölgelerinin istihdama etkin bir şekilde katkısını açıklarken 2010 yılı 3 etkin teşvik bölge sistemiyle istihdama katkı sağlayarak etkinliğini gerçekleştirmiştir.2010’lu yıllarda gösterilen başarının devam etmesi halinde
teşvik belgeli yatırımların istihdama katkısının artacağı apaçık ortadadır.
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zaman sıfırlanamayacağını, işsizlik oranlarının zamanla ekonomik gelişmeye paralel olarak azalabileceğini bu nedenle yukarıda belirtilenlerin yanı sıra bu aşamada
yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve işsizliğin toplumsal bir soruna yol açmaması
açısından sosyal politikalara önem verilmelidir.(http://www.makalemarketi.com).
Özetle sorun, ekonominin bütününde, üretimde, paylaşımda ve tüketimde
uzun vadeli ulusal hedefler oluşturmak ve ekonominin bütün unsurlarının bu
ulusal hedeflere göre davranmasını sağlamaktır. “Yine, vergi politikaları, sigorta
politikaları, sosyal yardım politikaları, uygulanacak eğitim politikalarının hepsi istihdamı teşvik etmeli, istihdama engel olmamalı istihdamın artan önemine
uygun etkinlik analizi yapılmalıdır(Şimşek,2003). Bu politikalar da belirlenirken
istihdama etkisinin ne olacağını düşünmek lazım. Bütün buraya kadar bahsedilen
bu tematik öğeler çerçevesinde sözün özü; J.J. Rousseau dediği gibi, ne zenginler
başkasını satın alabilecek kadar zenginleşsinler ne de fakirler kendilerini satabilecek kadar fakirleşsinler, zenginleri hazine biriktirmekten alıkoymak, fakirleri de
ona buna el açmaktan kurtarıp yoksul ve bakımevlerine muhtaç olmasını engelleyecek iş sahibi yapmak gerekmektedir. Bütün mesele balık vermek değil balık
tutmasını öğretmek ve balık yetiştirebilecek alanları inşa etmek ve el açmak yerine
uygun istihdam imkanları oluşturacak fabrikalar açmak meselesidir.
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Özet :
Roman, Türk edebiyatına Tanzimat edebiyatıyla birlikte girmiştir. İlk yerli roman
örneği olan Ta’aşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ın 1872’de yayımlanmasından sonra çeşitli sanatçılar roman kaleme almıştır. İlk romanlar Tanzimat zihniyetine bağlı olarak halkı
eğitme, halkı yönlendirme amacında olmuşlardır. Bu bağlamda yazılan romanların
ikisi Namık Kemal’in İntibah’ı ve Hüseyin Cahit Yalçın’ın Nadide’sidir. Bunlardan
ilki 1876, ikincisi 1891’de yayımlanmıştır. Bu çalışmada iki eser arasında benzerlikler
olduğu düşüncesinden hareketle bir mukayese yapılacaktır. Mukayeseden hareketle
de ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar değerlendirilip bu iki roman arasındaki ilişki
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: İntibah, Nadide, Namık Kemal, Hüseyin Cahit Yalçın, Roman, Mukayese, Tanzimat edebiyatı.
Abstract :
The genre “novel” had been introduced to Turkish literature in the Tanzimat literature period. Various authors wrote novels after the first example of national novel
Ta’aşşuk-ı Tal’at ve Fitnat, which was written in 1872. Mostly the aim of the first novels
was to educate and guide the people. In this respect two of these kinds of novels were
Namık Kemal’s İntibah and Hüseyin Cahit Yalçın’s Nadide. The first one was published in 1876 and the second one in 1891. Based on the idea that there are similarities

* Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mersin,
hyurek@mersin.edu.tr
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between the novels this study aims to compare the two. In conclusion with regard to
similarities and differences a comparative evalauation is made based on the relation
between them.

Giriş :
Namık Kemal’e ait olan İntibah 1876’da1 Hüseyin Cahit Yalçın’a ait olan Nadide ise 1891’de yayımlanmıştır. Her ne kadar Hüseyin Cahit Yalçın Servet-i
Fünûn döneminde ön plana çıksa da bu dönemden önce de edebi faaliyetlerde
bulunmuştur. Nadide de onun Servet-i Fünûn öncesi eserlerindendir. Bu iki esere
bakıldığında ortak noktaların varlığı dikkat çekmektedir. Başta kişiler olmak üzere iki roman arasında yakınlıklar bulunmaktadır. Buradan hareketle bu iki romanı
aşağıdaki başlıklar altında ele almak mümkündür:
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Keywords: İntibah, Nadide, Namık Kemal, Hüseyin Cahit Yalçın, Novel, Comparative literature, The Tanzimat literature.

Genel Değerlendirme
Mukayese esasına göre ele alınacak iki eser üzerinde daha önce çeşitli incelemeler yapılmıştır.2 İntibah üzerinde daha fazla inceleme bulunmaktadır. Bu çalışmadaki amaç bu bilgileri tekrarlamak değil, yapılan incelemelerden de yararlanarak
iki eserin ilişkisini ortaya koymaktır.

Nadide, yazarın daha önce duyduğu bir bir hikâyeye dayanmaktadır. Hüseyin
Cahit, Serez’de iken böyle bir hikâye duyduğunu ve bunu değiştirerek romanı oluşturduğunu ifade eder (Yalçın 2002: 29). Bir hikâyeden yola çıkarak eserini oluşturan Hüseyin Cahit aynı zamanda Ahmet Mithat gibi yazmaya çalışmıştır. Nitekim
kendisi de bu eseri Ahmet Mithat’ın kötü bir taklidi olarak görmektedir (Yalçın
2002: 33). İntibah için de benzer bir durum söz konusudur. İntibah, adlı romanda bir halk hikâyesi olan Hançerli Hanım Hikâye-i Garibesi’nden esinlenilmiştir
(Dino 1978: 78). Bunun yanında Batı edebiyatından da etkilenme söz konusudur
(Tanpınar 1988: 403).
Hacim açısından bakıldığında Nadide’nin daha hacimli olduğu dikkati çeker.
Nadide iki kısma ayrılır. Bu eser birinci kısımda on üç, ikinci kısımda on beş olmak
üzere sayılarla numaralanmış toplam yirmi sekiz bölümden oluşmaktadır. Eserin
sayfa sayısı ise, sadece metin kısmı olmak üzere, 495’tir. İntibah ise yirmi üç böNamık Kemal bu eserini 1873-1875 yılları arasında Magosa’da sürgündeyken yazmıştır. Bu
eserin adı ilk olarak Son Pişmanlık olarak düşünülmüştür; ancak Maarif Nezareti’nin sansürü
sebebiyle eser İntibah-Sergüzeşt-i Ali Bey adıyla çıkar.
2
Bu eserler üzerine yapılmış belli başlı çalışmalar kaynakçada verilmiştir.
1
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Her iki eserde yazarlarının ilk romanıdır. Bununla birlikte Namık Kemal’in ilk
romanını kaleme aldığında daha önce farklı ürünler veren, edebiyat dünyasında
önemli yeri olan biri olduğunu eklemek gerekir. Hüseyin Cahit ise ilk eserini bu
roman aracılığıyla vermiştir ve bu romanı yazdığında henüz on beş yaşında genç
bir edebiyat heveslisidir.
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lümden oluşmaktadır; ancak bu bölümler numaralanmamış, her bölümün başına
bir beyit konmuştur. İntibah’ın sayfa sayısı ise 169’dur.
Yukarıda da belirtildiği üzere Nadide, Ahmet Mithat romanlarını taklit eden
bir eserdir. Dolayısıyla bu eserde olay ön plandadır ve okuyucu eğitilmeye çalışılır.
İntibah’ta da olay ön plandadır; ancak bu romanın farkı sadece olay aracılığıyla
bir mesaj vermemesi bunu yanında karakterleri de dikkate almasıdır. Bir başka
ifadeyle Namık Kemal İntibah’ın mukaddimesinde romanı insan tabiatının tahlilinini yapan bir tür olarak gördüğünü ifade etmekte ve bu düşüncesini romanında
somutlaştırmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda İntibah tam olarak başarılı olamasa
da psikolojik değişmeleri vermeye çalışması açısından önemlidir3 (Kaplan 1994:
127). Dolayısıyla İntibah’ın Batılı romana yaklaşma noktasında daha ileri bir noktada olduğu söylenebilir.
Olay
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Olay bağlamında iki roman birbirine benzemektedir. Her iki romanda da kötü
karaktere sahip olan bir kadının yol açtığı olumsuzluklar söz konusudur. Bununla birlikte Nadide’de Ahmet Mithat tarzı romanın taklidi söz konusu olduğu için
“yıldırım aşklar, şifreli mektuplar, akıl sığmaz olaylar, tesadüfler, haydut hikâyeleri,
intikam ve cinayetlerle” (Huyugüzel 2001: 192) karşılaşılmasına paralel olarak daha
geniş ve karışık bir olaylar vardır. Ayn zamanda bu romanda aynı olayın birden
fazla tekrar edildiği görülmektedir.4
İntibah’ın olay akışına bakıldığında Ali Bey ve Mehpeyker’in karşılaşması, ikisinin birbirinden etkilenmesi, ikisi arasında bir ilişkinin başlaması ve Ali Bey’in
evden uzaklaşması, Ali Bey’in Mehpeyker’in gerçek kimliğini öğrenmesine rağmen ilişkiye devam etmesi, durumu öğrenen Ali Bey’in annesi Fatma Hanım’ın
oğlunu Mehpeyker’den uzaklaştırmak için Dilaşub’u satın alması, Ali Bey’in Dilaşub’a ilgi göstermemesi, Mehpeyker’in evine giden Ali Bey’in onu evde bulamaması üzerine duygularında değişme olması ve Mehpeyker’den uzaklaşması, Ali Bey’in
Dilaşub’la evlenmesi, bu duruma katlanamayan Mehpeyker’in intikam amacıyla
Dilaşub’a iftira atması ve Ali Bey’le Dilaşub’un arasını açması, Fatma Hanım’ın oğlunun kötüleşmesi üzerine Dilaşub’u evden uzaklaştırması ve satması, satışa çıkarılan Dilaşub’u kötü yola düşürmek amacıyla Mehpeyker’in satın alması, Mehpeyker’in Ali Bey’in ona dönmeyeceğini anlaması ve buna bağlı olarak onu öldürmeyi
planlaması, Mehpeyker’in kötü yola düşüremediği Dilaşub’un cinayet planını Ali
Bey’e anlatması, tutulan kiralık katilin Ali Bey sanarak Dilaşub’u öldürmesi, Ali
Bey’in Mehpeyker’i öldürmesi ve onun hazin sonu şeklinde bir sıralama yapılabilir.
Nadide’de ise olay akışı şöyle sıralanabilir: Fuat’la Nadide’nin karşılaşması ve
aralarında bir ilişkinin başlaması, ikisinin buluştukları gece Fuat’ın Nadide’yi istemesine rağmen onunla evlenemeyen Nadir Bey’in adamları tarafından vurulması,
3
Mehmet Kaplan’ın da belirttiği gibi bu başarısızlığın sebebi kahramanların yaşadığı ruh
hallerinin basit bir tarzda tasvir edilmesidir.
4
Bu husus zaman bahsinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
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Fuat’ın Kanber tarafından kurtarılması ve Nadide’den uzaklaştırması, olayları öğrenen Nadide’nin annesinin kızına evlenmeme cezası vermesi, Fuat’tan hamile kalan Nadide’nin çocuğunu kendi çabasıyla düşürmesi, Nadide ile Fuat’ın üvey babası
Ali Bey’in karşılaşması, Nadide’den etkilenen Ali Bey’in onu istetmesi, Nadide’nin
annesinin bu teklifi reddetmesi ve bunun üzerine Nadide’nin annesini öldürmesi, engel ortadan kalkınca Nadide ile Ali Bey’in evlenmesi, düğün sırasında Fuat’la Nadide’nin karşılaşması, Fuat’ın hayatta olduğunu gören Nadide’nin yeniden
onunla olmak istemesi, Fuat’ın üvey babasına olan sevgisinden dolayı Nadide’den
uzaklaşmak için başka bir yere gidişi, Fuat’ın gittiği yerde Elmas’ı görmesi ve onu
sevmesi, Fuat’ı çiftliğe getirtmek isteyen Nadide’nin çiftliği yakması ve Ali Bey’in
yaralanmasına sebep olması, Ali Bey’in durumunu öğrenen Fuat’ın çiftliğe dönmesi, Nadide’nin Fuat’la beraber olma isteğini ortaya koyması ve Fuat tarafından
reddedilmesi, reddedilen Nadide’nin engelleri ortadan kaldırmak için Ali Bey’i
zehirleyip öldürmesi, Ali Bey öldükten sonra Nadide’nin Fuat’ı çiftlikten kovmak
tehdidiyle beraber olmak istemesi, Ali Bey’in ölmeden önce hazırlattığı vasiyetname sayesinde varlıklı hale gelen Fuat’ın bu teklifi bir daha reddetmesi, Nadide’nin,
Elmas’ı haydut olan İboş’a kaçırtması, ipuçlarından hareketle Ali Bey’in ölümünü
ve Elmas’ın kaçırılma olayını çözen kır ağası, Fuat ve Kanber’in haydutları koruyan
Nadir Bey’in evini gözlem altına alması, Elmas’ın İboş tarafından Nadir Bey’in
evine getirilişi, Nadir Bey’in evini basan kır ağasının onu tutuklayışı, İboş ve şehre
korku veren diğer haydutların yakalanışı, Fuat ile Elmas’ın evlenişi, cinayetleri sebebiyle ceza almayan Nadide’nin takdir-i ilahi olarak görülen bir kaza neticesinde
ölümü.
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Temelde benzer olan olaylar neticesinde ortaya çıkan son ise farklıdır. İntibah,
hem olumlu hem de olumsuz kişiler açısından bir facia ile biter. Olaylar sona erdiğinde mutlu olan tek kişi yoktur. Nadide’de ise Fuat ve Elmas açısından bir mutlu
son vardır.
Olay ekseninde ele alınan hususlar iki roman arasında paralellik olduğunu göstermektedir. Her ne kadar yazarın kendisi Ahmet Mithat’ı taklit ettiğini söylese
de aradaki benzerlikten hareketle Nadide’de olay bağlamında İntibah’ın da etkisi
olduğu görülmektedir.
Kişiler
Romanların kişilerin özellikleri bakımından birbirine en yakın olan unsurlarındandır. Ancak öncelikle kişi kadrosu açısından iki roman arasında farklılık
olduğunu belirtmek gerekir. Nadide’nin kişi kadrosu İntibah’a göre daha geniştir.
Bunun sebebi de Nadide’de olay dizisinin daha geniş olmasıdır.
Kişiler açısından ortak olan noktaya gelince ise şunlar söylenebilir. İki romanda
birbirini karşılayan kişiler vardır. Özellikle Mehpeyker-Nadide, Dilaşub-Elmas,
45
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Görüldüğü üzere kimi ayrıntıları farklı olsa da temelde olaylar kesişmektedir.
Olaylar bir kadın etrafında dönmekte ve bu kadın etrafına, ihtirasları sebebiyle,
zarar vermektedir.

Yrd. Doç. Dr. Hasan YÜREK

Ali Bey-Ali Bey, Abdullah-İboş ve Nadir Bey arasındaki paralellikler dikkat çekmektedir.
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Mehpeyker ile Nadide etrafına yıkım getiren kötü karakterler olarak ortaya
çıkmaktadır. Her ikisi de fiziksel olarak güzeldirler; onların çirkin yönü eylemlerini belirleyen karakterlerinde ortaya çıkmaktadır.
Mehpeyker, Ali Bey’i; Nadide, Fuat’ı sever. Ancak iki ilişkide de mutlu son gerçekleşmez. Bu yüzden her iki kadın da ulaşamadıkları erkeğin peşine düşerler, bu
bağlamda önlerindeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışırlar ve yine de istediklerini elde edemeyince sevdikleri erkeği öldürmeyi düşünürler. Mehpeyker, önce
Ali Bey’le arasına giren Dilaşub’u bertaraf eder; ancak yine de Ali Bey’le birlikte
olamayınca onu öldürmeyi planlar. Bu planı Dilaşub yüzünden gerçekleşmez ve
Ali Bey’in yerine Dilaşub ölür. Neticede Mehpeyker, etrafına yıkım getirmiştir.
Nadide’nin yarattığı felaketler daha fazladır. Nadide annesini, hizmetçisini, kocasını ihtirasları yüzünden ölüme sürükler. Elmas’ı kaçırtır ve Fuad’ı da öldürmeye
çalışır. Ancak ne Elmas’ı ne de Fuat’ı öldürebilir. Bununla birlikte yarattığı nice
yıkımlar olmuştur.
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Bu iki karakteri birbirine benzeten Ömer Faruk Huyugüzel, Mehpeyker’in Nadide’nin yanında daha masum kaldığını ifade eder (Huyugüzel 1984: 194). Ancak
Mehpeyker daha masum olmaktan ziyade roman içerisindeki olayların Nadide’dekine göre daha az olmasına bağlı olarak öyle gözükmektedir. Çünkü her ikisi de
cinayet işleyebilecek kadar gözlerini karartmıştır. Dolayısıyla karakter açısından
kötü olmak bağlamında birbirlerine denk oldukları söylenebilir.
Dilaşub ve Elmas, Mehpeyker ile Nadide’nin zıddı karakterlerdir ve onlar kadar
güzeldir. Başta şunu söylemek gerekir ki Dilaşub, Mehpeyker’e; Elmas, Nadide’ye
rakiptir. Bunun sonucunda da Dilaşub ve Elmas zor durumda kalmaktadır. Bir
başka deyişle kötü karakterli kadınlar rakiplerine yenilmeyi içlerine sindiremediklerinen onlara kötülük yapmaktadırlar. Mehpeyker ve Nadide ne kadar kötüyse5
Dilaşub ve Elmas o kadar iyidir. Dilaşub ve Elmas’ın tek farkı romanın sonunda
ortaya çıkmaktadır. Dilaşub ölürken Elmas, Fuat’la evlenip mutlu olmaktadır.
Her iki romanda da bir Ali Bey vardır ve bunlar aynı zamanda birbirlerine
benzemektedir. İkisi de kötü karakterli kadınların peşine düşmüş ve bunun sonucunda ölmüşlerdir. Ancak İntibah’ın Ali Bey’i Mehpeyker’in kötü karakterini
öğrenmesine rağmen onunla ilişkisini bir süre daha devam ettirmekteyken Nadide’nin Ali Bey’i hiçbir zaman Nadide’nin kötü karakterli olduğunu öğrenemez. Bu
iki Ali Bey de kötü karakterli kadınları sevdikleri için yıkıma uğramış kurbanlardır.
İntibah’taki Abdullah Efendi ile Nadide’deki İboş’la Nadir Bey parallelik
gösteren diğer kişilerdir. Bunlar Mehpeyker ve Nadide gibi kötü karakterlerdir.
5
Ahmet Hamdi Tanpınar, Namık Kemal’i Mehpeyker’in düşmanı olarak nitelemektedir.
Bunun sebebi anlatıcının Mehpeyker’e olan taraflı yaklaşımıdır. Aynı durumun Nadide için de
söz konusu olduğu söylenebilir.
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Abdullah Efendi, Ali Bey’le herhangi bir husumeti olmamasına rağmen sırf Mehpeyker’e yardım etmek için başarısızlıkla neticelenen Ali Bey cinayetini planlar.
İboş ise Nadir Bey’in adamıdır. Nadir Bey’in amacı akraba olduğu Ali Bey’in başka
öz akrabası olmaması sebebiyle mallarına konmaktır. Buna bağlı olarak Nadir Bey,
Ali Bey, Nadide’yle evlendikten sonra durumu kontrol altında tutmak için İboş’un
Cihan adıyla Ali Bey’in yanında çalışmasına müsaade eder. Böylece Nadide hamile
kalırsa İboş gerekli tedbiri alacaktır.
Nadir Bey, aynı zamanda şehre korku veren ve İboş’un da aralarında bulunduğu haydut çetesinin destekçisi, kollayıcısıdır.
Bu nitelikleriyle ortaya çıkan bu kişiler benzer nitelikleri olan kötü karakterleriye, iyiler karşısında yer alan diğer kişiler olarak ortak noktada kesişirler.
Görüldüğü üzere kişiler bağlamında iki roman arasında paralellikler ortaya
çıkmaktadır. Her iki romandaki olayın benzer olması benzer kişilerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Her ne kadar Nadide’de kişi sayısı daha fazla olsa da esas
kişilerin benzerlikleri oldukça dikkat çekicidir.
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Tema

Mehpeyker, Ali Bey’le bir gönül ilişkisine girer; ancak Ali Bey ondan uzaklaşınca kötü karakteri yüzünden intikam peşinde koşar. Dilaşub’a yenildiğini düşündüğü için ona iftira atar ve Ali Bey’le Dilaşub’u ayırır. Hatta bununla yetinmez ve Dilaşub’u kendisi gibi yapmaya yani kötü yola düşürmeye çalışır. Ali Bey, Dilaşub’tan
ayrılmasına rağmen kendisine dönmeyince de onu öldürmeyi planlar ve bu planı
icra etmeye koyulur; ancak durumu öğrenen Dilaşub planı bozar ve kendisinin
ölümü pahasına Ali Bey’i kurtarır. Neticede Mehpeyker yüzünden Ali Bey, onun
annesi Fatma Hanım ve Dilaşub felakete uğrar. Anlatıcı Mehpeyker’i de cezasız
bırakmaz ve onu da Ali Bey’e öldürtür.
Nadide, başta güzel bir kız olarak romana girer. Fuat’ı sever ve onunla birlikte
olur. Ancak Fuat vurulduktan sonra yedi ay onu aramayınca Ali Bey’le evlenmek
ister. Onun karakter olarak kötü olduğu ilk olarak Fuat Bey’le birlikte olmasıyla
ortaya konur. Daha sonra Nadide, isteklerinin önünde duran kim varsa ortadan
kaldırır. Önce Fuat’tan hamile kaldığını bilen Dilrüba’yı hemen ardından kendisini Ali Bey’e vermeyen annesini öldürür. Ali Bey’le evlendiken sonra da Fuat’la aralarında engel olarak gördüğü kocası Ali Bey’i zehirleterek öldürür. Nadide bununla
da yetinmez kendisiyle evlenmeyeceğini söyleyen Fuat’ı ve Fuat’ın sevdiği Elmas’ı
öldürtmeye çalışır; ancak bunda başarılı olamaz. Bu durum kötü karakterli kadının etrafındakilere yıkım getirmesi açısından bir fark olarak ortaya çıkmaktadır.
Burada da kötü kadın karakteri cezasız bırakılmaz ve o bir kaza ile ölür.
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İki romanın teması aynıdır. Bu tema, kötü karakterli kadınların yıkım(lar)
getireceğidir. İntibah’ta Mehpeyker, Nadide’de romana ismini veren Nadide kötü
karakterli kadınlardır. Mehpeyker romanın başından itibaren kötü yola düşmüş
bir kadındır. Nadide ise başlangıçta kötü olarak gözükmez, ortaya çıkan gelişmeler
paralelinde kötü karakteriyle ön plana çıkar.
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İki romanda da kötü karakterli kadınların niye böyle olduğuna yönelik değerlendirmeler vardır. İntibah’ta yazar-anlatıcı tarafından Mehpeyker için “ahlâk ve
terbiyece bütün bütün Ali Bey’in hilâfına olarak gayet namussuz, gayet alçak bir ailede perveriş bulmuş ve zaman-ı rüşte baliğ olur olmaz rezâilin envâında mürebbilerine
üstâd olmuştu.” (Namık Kemal 2000: 28) denmektedir. Buradan da anlaşılabileceği
üzere Mehpeyker’in kötü karakterli olması aileyle ilişkilendirilmektedir. Nadide’ye
bakıldığında ise durum buna benzemektedir. Bu romanda yer yer yazarın sözcüsü
olan Kanber’in Nadide bağlamında kızların çok rahat bırakılmaması konusundaki
görüşleri ve kızların çok rahat bırakıldıklarında ortaya çıkacak sonuçla ilgili yargısı şöyledir:
Başlıca sebep de anasıdır. On üçünde böyle haller vuku bulur da bir validenin haberdar olmaması kâbil midir? Bir çocuğun ettiği haşarılığı validesi behemehâl duyar.
Ya kızını utandırmamak (!) için sesini çıkarmaz yahut ne olurmuş azıcık eğleniversin
onu biz de yaptık!... diyerek gözünü yumar! Artık yumulmamak derecesine gelirse
geçmiş ola! Bir bu türlüsü vardır. Bir de gayet ihtiyar olup da, işte bu mahbûbe, aşkıyla perişan-hâtır olduğunuz bu kız, benim midir! makamında gözlerini kapar. Kapar
ama nihayetinde mahcubiyetten başka bir şey hâsıl olmaz. (Hüseyin Cahit 1891: 58).
Kanber, kızların eğitiminde annelere sorumluluk yüklemekte ve kızların ortaya çıkan olumsuz davranışlararına, kötü karakterlerine sebep olarak da anneleri
işaret etmekedir. Dolayısıyla bu romanda da ailenin ve özellikle annenin çocuğun
olumsuz karakterli olmasında temel etken olduğu düşünülmektedir.
İki romanda da aynı sebeplere bağlı olarak kötü olan kadınlar irdelendikten
sonra tema olarak bu kadınların yıkım(lar) doğuracağı sonucuna varılır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Zaman
Genel olarak bakıldığında her iki romanda da tam olarak tespit edilebilen bir
zamandan söz etmek mümkün değildir. Hatta denilebilir ki roman unsurlarından
olan zaman üzerinde özenle durulmamıştır. Bununla birlikte İntibah’ta kronolojik
bir akış içerisinde Ali Bey’in Mehpeyker’le karşılaşması ve ondan sonra ortaya çıkan gelişmeler anlatılır. Bu gelişmeler anlatılırken tam bir zaman diliminden bahsedilmez. “Nihayet bir Çarşamba günü ki Mayıs evâiline tesadüf idi.” (Namık Kemal 2000: 12) gibi ifadeler kullanılır. Anlatıcı zamanı tam olarak belirtmez; çünkü
önemli olan unsur zaman değil olay ve karakterlerdir İntibah’ta.
Nadide’ye bakıldığında ise genel çerçevede aynı durum söz konusudur. Burada
da anlatıcı zamanı tam olarak belirtmez. Hatta zamanı belirtmekten kaçınır. Örneğin olayları anlatmaya başlamadan önce şöyle der: “Hikâyemizin yevm-i cereyânında yani bin ki yüz şu kadar senesinde bu vilayette güzelce ıslâhât icrâ edilememiş
idi.” (Hüseyin Cahit 1891: 9). Görüldüğü üzere anlatıcı zamanı tam olarak vermemektedir. Bunun yanında romanda verilen kimi bilgilerden hareketle romanın
hangi yıllarda ve ne kadarlı bir zaman diliminde geçtiğini tahmin etmek mümkün
olmaktadır. Bu bağlamda en büyük ipucu İboş’un Kanber’le ilgili şu sözleridir:
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Bu sözlerden romanın Tepedelenli Ali Paşa’nın ölümünden sonraki kısa bir
süre içerisinde geçtiği ortaya çıkmaktadır.6 Çünkü Kanber kendisinin yaşadığını
söylemektedir; dolayısıyla buradan hareketle Tepedelenli Ali Paşa’nın öldüğü anlaşılır.
Kanber, Ali Bey’in çiftliğine Fuat’tan altı sene sonra gelmiştir. Dolayısıyla onun
Tepedelenli Ali Paşa öldürüldükten sonra çiftliğe geldiği düşünüldüğünde onun
1828’de Ali Bey’in yanında çalışmaya başladığı söylenebilir.
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Uyurken tesâdüf edip gayet dikkatle yüzüne baktığımda kendisini tanır gibi oldum. Sayıkladığı bazı sözlerden kendisinin cellat olduğunu Tepedelenli Ali Paşa ile
bir münâsebeti olduğunu anladım. Çünkü kesik kesik sayıkladığı esnalarda: Tepedelenli!.. Oh!... Ben yine yaşıyorum… Ben evlâdımın yanında mesudum… cümlelerini
pek çok telaffuz ediyor. Cellat sözü üzerine nazar-ı dikkatim artarak Kanber’i on üç
sene evvelki bizim vakadaki cellada benzettim.. (Hüseyin Cahit 1891: 248-249).

Olaylar başladığında Kanber’in on iki on üç sene önce Ali Bey’in yanına geldiği
söylenmektedir. Dolayısıyla olayların Kanber’in Ali Bey’in yanına geldiği 1828’den
on iki, on üç sene sonra yani 1840’lı yıllarda başladığı söylenebilir.

Nadide’de zamanla ilgili dikkati çeken bir diğer husus geriye dönüşlerdir. Anlatıcı ara ara geriye dönerek kişi ya da olaylar hakkında ya kendi ya da herhangi bir
kişinin bakış açısından anlatım yapmaktadır. Böylece kronolojik akış yer yer kesilmektedir. Örneğin Ali Bey tanıtılırken geriye dönülerek onun geçmişi hakkında
şöyle bilgi verilir:
Ali Bey, yas müddetini ikmal ettikten sonra – kimin arabasına binerlerse onun
düdüğünü çalan- refikâsıyla beraber deryâ-yı zevke dalmış idi, nukûd-ı mevcûdesi
bittiğinden bir iki çiftliği bî-vefâ etti. Validesi ibtidâları ilişik etmediyse de Ali Bey,
meftûn olduğu Penboş ismindeki bir çingene kızının uğrunda tekmîl servetini mahva ibtidâr edince telaş ederek kendisine hemen nasihatlar vermişse de hiçbir tesiri
olamamıştır. Binâenaleyh evladının ve familyasının saadet hali için bir cinayet icrâ
ettirmiştir. (Hüseyin Cahit 1891: 10).
Burada Ali Bey’in babasının ölümünden sonra yaşadığı bir ilişki ve annesinin
bu ilişkiyi nasıl engellediği anlatılmaktadır. Roman boyunca bu örneklere yer yer
rastlanmakta ve bu geriye dönüşler aracılığıyla roman zamanı genişletilmektedir.
1744-1822 arasında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa, 1788’de Yanya valiliğine getirilir. Osmanlı
Devleti’nin zaafiyetinden faydalanıp Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki Epir bölgesinde
hâkimiyetini arttırdı. Bağımsızlık niyeti nedeniyle görevinden alındı. Bunun üzerine bir isyan
başlattı. İsyan bastırılınca idam hükmü verildi. Haberi alınca silahına yöneldiğinden vurularak
öldürüldü.
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Yukarıda verilen bilgilerden hareketle romandaki olayların 1840 ya da 1841’de
başladığı söylenebilir. Bitiş ise 1842 ya da 1843’tür. Çünkü Fuat romanın sonlarında Nadide’nin evinin önüne geldiği zaman “bir buçuk sene evvel dibinde durup da
Nadide’nin melekleri hayran edecek mertebede olan hüsnünü temaşa ettiği duvarın
dibinde yine durdu.” (Hüseyin Cahit 1891: 446-447) denir. Bu noktadan kısa bir
süre sonra da roman bitirilir.
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Ömer Faruk Huyugüzel’in de belirttiği gibi romanda aynı olaylar anlatıcının ve
farklı kişilerin ağzından tekrarlanabilmekte ve bu da zaman açısından bir düzensizlik doğurmaktadır (Huyugüzel 1984: 201). Örneğin Nadide ile buluşan Fuat’ın
vurulması hem yazar-anlatıcı hem Fuat hem de İboş tarafından kendi bakış açılarıyla anlatılır. Bu da “vak’anın hızını kestiği gibi aynı zaman diliminin gereksiz
olarak tekerrür etmesine yol açmıştır” (Huyugüzel 1984: 201).
Nadide’deki zaman ile ilgili belirtilecek son husus zamanın iyi kullanılamamasıdır. Bir başka ifadeyle anlatıcı bazı gelişmeleri tekrar tekrar aktarırken bazı gelişmeleri hızlıca geçmektedir. Örneğin romanın bitişi birden olmuştur. Daha önce
farklı gelişmeleri ayrıntılarıyla, tekrarlarla aktaran anlatıcı haydutların yakalanışını ve cezalandırılmasını, Elmas’ın kurtuluşunu, Elmas ile Fuat’ın evlenmelerini,
Nadide’nin sonunu birkaç cümleyle anlatır.7
Bu bilgilerden hareketle he iki romanda da zaman unsuruna çok dikkat edilmediği, zamanın tam olarak belirtilmediği söylenebilir. Bununla birlikte Nadide
gerek zamana pek önem verilmediğinden gerekse romana yeni başlayan genç bir
edebiyatçının eseri olduğundan zaman açısından bariz acemilikler taşımaktadır.
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Mekân
Romanlar farklı yerlere geçmektedir. İntibah’ın geçtiği yer İstanbul iken Nadide’nin geçtiği yer ise Serez’dir. İntibah içerisinde Çamlıca, Kâğıthane, Beyoğlu,
Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üsküdar gibi yer adlarının geçmekte ve bu yerler romanın
İstanbul’da geçtiğini göstermektedir. Nadide’de ise her ne kadar Serez’in adı geçmese de Hüseyin Cahit, Serez’deyken duyduğu bir hikâyeyi anlattığını söylemektedir (Yalçın 2002: 29). Bu bilgi ve roman içerisinde İboş ile Ali Bey’in çiftliğinde
çalışan birisi arasındaki konuşmada geçen İpek, Debre8 gibi yer adları romanın bu
bölgede geçtiğinin işaretleridir. Bir başka ifadeyle roman günümüzde Yunanistan
(Serez) sınırları içerisinde kalan bölgede geçmektedir ve geçen diğer yer isimleri bu
düşünceyi doğrulamaktadır.
Romanlar farklı yerlerde geçse de mekân açısından ortaklık taşımaktadır. Bu
ortak nokta her iki romanında manzara tasviri ile başlamasıdır. İntibah,
bahar eyyamı bu köhne cihanın subh-ı safa-yı nev- civânesidir ki bahar erişince
toprağın her tarafı serapa taravet kesilerek ‘ yuhyi’l-arze ba’de mevtiha’ sırrı âşikâr
olur. O kuru kuru ağaçlar yeniden can bulmağa başlar. Bir hâlde ki: Taravetlerine
dikkat olunsa nazar-ı ibretle vücutlarına cereyan eden hayatı görmek kabildir. (Namık Kemal 2000: 1)
şeklinde bahar Nadide ise
gözünüzün önüne gayet vâsi bir çemen-zâr getiriniz…. Çimenlerin vezân olan
7
Ömer Faruk Huyugüzel de şu çalışmasında aynı hususu vurgular: Hüseyin Cahit Yalçın’ın
Hayatı ve Edebi Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları,
İzmir, 1984.
8
Romanda sadece ismi geçen Debre, Makedonya’da; İpek, Kosova’dadır.
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şeklinde bir kır manzarası tasviriyle başlar.
Bu başlangıçlar birbirini andırmakla birlikte Namık Kemal’in tasvirinin özelliği Divan şiirindeki tasvirlere benzemesidir. Bu tasvirler adeta bir girizgâh niteliğindedir (Tanpınar 1988: 405). Nadide’de ise anlatıcı “romantik tabiat manzaraları
çizmeye pek hevesli görünür.” (Huyugüzel 1984: 199). Her iki durumda da genel
olarak mekân romanın önemli bir unsuru olarak işlev kazanmamakta, anlatıcıların tasarrufuna göre kullanılmış bir öğe olmaktadır.
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rüzgârdan hafif hafif sallanışına, libâs-ı hadralarını henüz telebbüs etmiş olan ağaçların latîf latîf manzaralarına, kainata arz-ı veda eden âfitâbın son hal-i perişanisine, mandıralarına avdet etmekte olan koyunların, kuzuların meleyişlerine çobanların şiddetle ıslık çalışlarına, uzaktan uzağa aks eden ve çoban köpeklerinin müthiş
sedaları arasında mahvolan kaval seslerine birtakım şâirâne teşbîhler uydurunuz da
şu deryâ-yı ahzâra onları da ilave ediniz. (Hüseyin Cahit 1891: 5)

Bununla birlikte İntibah’ta bazen mekân-insan ilişkisi kurulduğu görülmektedir. Mekân, kişinin psikolojisini yansıtabilmekte, kişinin an içinde bulunduğu
psikoloji mekân algısını değiştirebilmektedir (Kaplan 1994: 135). Örneğin Mehpeyker’i bekleyen Ali Bey o gelmeyince sıkıntıya düşer ve bu durum mekân algısını
da değiştirir:
Bir yarım saat kadar her dakikada bir kabir azabı geçirirdi. Fakat gide gide etrafına bakındıkça evvelleri cinân-ı ruhânî zannettiği köşk nazarında bayağı bir zindan-ı musibet, Mehpeyker’in hüsn ü cemâli ise lâhm ü şahmı dökülerek kadid olmuş
izâm gibi bir müstekreh zehr-hand-i istihzadan ibaret görünmeye başladı. (Namık
Kemal 2000: 94).

Bunun yanında her iki romanda da dar mekânların ayrıntılı bir şekilde ele alınmadığı, isim olarak geçtiği ya da kısaca ele alındığı söylenebilir.
Üzerinde durulan unsurlardan hareketle İntibah’taki mekân-insan ilişkisi kurulan kısım hariç romanlardaki mekân kullanımının benzer olduğunu; özellikle
giriş kısmındaki benzerlikten hareketle Hüseyin Cahit’in Ahmet Mithat’tan olduğu kadar Namık Kemal’in bu eserinden de etkilendiğini söylemek mümkündür.
Anlatım
Anlatıcıya bakıldığında, bazı farklar olsa da, genel çerçevede benzer özellikler olduğu dikkati çeker. Her iki romanda da varlığını belli ettiren, her şeyi bilen
ilahi bakış açısına sahip bir yazar anlatıcı vardır. Aynı zamanda bu anlatıcı yer
yer ortaya çıkıp okuyucularla konuşmakta, ileride olacakları sezdirmekte ve bazı
konularda bilgi vermekte, yol göstermektedir. Aynı zamanda bu romanlardaki anlatıcıların bir diğer özelliği taraf oluşlarıdır. Anlatıcılar kimi kişilerin karşısında
durup onları olumsuz kimi kişilerin de yanlarında yer alıp onları olumlu şekilde
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Nadide adlı romanda böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü orada mekân,
psikolojik duruma göre değişmemekte olay bağlamında ortaya çıkmaktadır.
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değerlendirmektedir.9 Anlatıcıların bu nitelikleri ilk dönem romanlarımızın ortak özelliğidir. Belirli bir amaçla yazılan romanlarda anlatıcı da yukarıda belirtilen özellikleri taşımaktadır. Belirtilen özellikleri somutlaştırması açısından bir
örnek üzerinde durulabilir.10 Üzerinde durulacak örneklerde anlatıcı varlığını belli
etmekte, okuyucuyla konuşmaktadır. İntibah’ın girişinde Çamlıca’yı tasvir eden
anlatıcı bölüm sonunda
Biz galiba sadeden çıktık. Muradımız Çamlıca’nın tarifine evsâf-ı bahardan bir
girizgâh bulmaktı. Fakat yazın mev’id-i telâkisini ararken yolda çiçek toplamaktan
kendini alamayan hevâdârân-ı muhabbet gibi pîş-gâh-ı tasavvurda rastgelen bir kaç
taze hayali çiğneyip geçmeye gönlümüz kail olmadı. Ta’ciz ettikse af niyaz eyleriz.
İşte maksada şüru’ ediyoruz:” (Namık Kemal 2000: 5)
diyerek okuyucuyla konuşmakta, ona açıklama yapmaktadır. Nadide’den alınmış aşağıdaki metinde de benzer bir durum vardır: “Ne o? İstiğrâb mı ettiniz? Hey
kuzum hey! İnşallah olmazsınız ya! Fuat gibi olun da bakalım fark edebilir misiniz?
Ne zannettiniz? Fuat âşık!... Aşk, adamı ne yapmaz?!!.. Bir ah çektiği vakit yakar(!..)
kül (!..) ediverir değil mi?” (Hüseyin Cahit 1891: 204-205).
İki romanda da bu tarz örnekler ve belirtilen özellikleri somutlaştıran örneklere sıklıkla rastlanmaktadır.
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Yukarıda belirtilen ortak özellikler yanında şunu da eklemek gerekir ki Nadide’de yazar yol göstermek isteği zaman bazen roman sözü bir roman kişisine
bırakabilmektedir. Bu bağlamda yazarın yer yer Kanber’i kendi fikirlerini ifade
eden bir temsilci olarak gördüğü söylenebilir. Bunun en somut örneklerinden biri
zamane kızlarına yapılan eleştiri ve kızların eğitimiyle ilgili Kanber’in uzun uzun
yaptığı konuşmadır:
Valideler hiç müsâmaha etmemelidirler. Bunu zulüm derecesine de vardırmamalıdırlar. Bir kadının süslenmesi ne dinen ve ne de kanunen memnûdur. Ah! Şimdiki
zamanı gördün mü? İşte her şeyi berbat eden budur ya! Hani o uzun etekli entariler?
Topuklara kadar saçlar? Hakîkî sîmâlar nerede? Cenâb-ı Hakk’ın yaratmış olduğu
bir sîmâyı beğenmeyerek tebdîle kıyâm ediyorlar. Ne büyük hata!... Böylelerinin
yüzüne bak ne kadar soğuk bir hal kesb ettiğini görürsün! Sebebi? Kanun-ı tabiata,
kanun-ı ilahiyyeye muhalefetten! (Hüseyin Cahit 1891: 59-60).
Görüldüğü üzere Kanber, zamane kızlarını eleştirmekte ve onların eğitilmeleri hususunda anneleri sorumlu kılmaktadır. Yer yer görülen bu görüşleri yazar
doğrudan söylemek yerine Kanber’e söyletmektedir. Böylece yazar olumlu bir kişi
olarak romanda işlediği Kanber’i zaman zaman kendi sözcüsü olarak kullanmaktadır.
9
Bunun en somut örneği Mehpeyker ve Nadide’nin olumsuz, Dilaşub ve Elmas’ın olumlu
değerlendirilmesidir.
10
Eserler üzerinde yapılan çalışmalarda belirtilen hususlar ele alındığından anlatıcının bütün
özellikleri örneklenmeyecek sadece bir özellik somutlaştırılacaktır.
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Her iki romanda da bölümler vardır; ancak İntibah’ın bölümleri anlatım açısından farklılık arz etmektedir. Bu farklılık bölüm başında ortaya çıkmaktadır.
İntibah’ta her bölüm başına bir beyit konmuştur. Bu beyit işlevsiz olmak bir yana o
bölümün özeti niteliğindedir. Örneğin,
Eyyâl-ı fitne erdi belâlar mübâreği” (Namık Kemal 2000: 9)
dizeleriyle başlayan üçüncü bölümde gençlik çağında olan Ali Bey’in babasının ölümünden sonra sıkıntılar yaşamaya başlayacağı anlatılır. Nitekim beyitte de
gençlikle beraber belaların, kargaşanın geldiği söylenmektedir.
Diyalog iki romanda da mevcut olan; ancak Nadide’de daha fazla kullanılan
bir anlatım türü olarak ön plana çıkar. Denilebilir ki Nadide’nin epeyce bir kısmı
diyaloglardan oluşmaktadır. Örneğin Fuat’la Elmas’ın mezarlıktaki ilk karşılaşmalarında ortaya çıkan,
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“Geldi sabah-ı rûz-ı civânîye infilâk

Sus kızım sus! Ben de senin gibi insanım.
İnsan mısın?
Evet ya! Görmüyor musun?
Hayır! Sen değilsin şimdi burada yok idin mutlaka vampirsin!!!..
Zarûrî gülerek dedi ki:
Hanım o vakit sen bayılmış idin.
Ey, benden ne istiyorsun?
Hiçbir şey istemiyorum. Burada ne arıyorsun söyle bakayım?
Niçin öleceksin. Baksana daha henüz çocuksun!
- Babam öldükten sonra dünyada ne yapayım? Bundan sonra beni kim besleyecek? Kim giydirecek?
Seni gidi haylaz! Allah’ı unutuyor musun?
Babamı öldürmezdi…
- Sen daha ufaksın böyle şeylere karışma. Hem günaha girersin sonra ahirette
ne yaparsın?
Dünyada kalayım da ne yapayım? Bundan sonra nasıl yaşayayım? Ne yapayım?
- Çocuğum, sen Cenâb-ı Hakk’ın lütfunu unutmuşsun. Hiç Allah adamın yiyeceğini vermez mi? Haydi gözlerini sil de önüme düş bakayım! (Hüseyin Cahit
1891: 209-210)
şeklinde başlayan ve daha da devam eden diyalog bu eserde, bu anlatım türünün
yoğunluğu hakkında somut veriler sağlar.
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Senin nene lazım? Babam öldü. Ben de öleceğim.

Yrd. Doç. Dr. Hasan YÜREK
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Bu özellikler yanında Nadide’de, İntibah’a göre daha fazla kullanılan kullanılan mektup anlatımda yararlanılan bir diğer unsur olarak dikkati çeker. Nadide’de olumsuz gelişmelerden sonra yer yer tekrarlanan baykuş ötüşü bir leitmotif,
İntibah’ta olmayan bir anlatım tekniği olarak dikkati çekmektedir.
Dile bakıldığında Nadide’nin daha sade bir dille yazıldığı söylenebilir. Ali
Bey’in annesinin, onu Mehpeyer’den uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen, Ali
Bey’in gittikçe Mehpeyker’e bağlandığını anlatan
Biçâre kadın ciğer-pâresinin hevesât-ı vicdanını hanedanı dahiline münhasır
tutmak için ele geçirdiği bu cazibe-i zî-hayatın tecrübe-i tesîratını bin can ile mütehâlik oladursun, Ali Bey tabiatında olan şiddet-i inhimâk iktizasınca Mehpeyker’in
ülfetlerine vaz’ etmeye çalıştığı her türlü hududu pây-mâl ederek gündüzlerini de
orada geçirmeye başlamış ve nihayet bir hafta kadar işrete, eğlenceye, hasr-ı vücûd
ederek o mastaba-i sefahâtten çıkmamıştı. (Namık Kemal 2000: 84)
ifadeleri ve Nadide’nin annesinin kızının bir erkekle (Fuat’la) buluştuğunu öğrendikten sonraki durumunu aktaran
Gözleri hiçbir şey görmüyor, mevcudat etrafında sanki devrediyordu. Bir sandalye üzerine düşerek ağlamaya başladı. Artık dünyadan nefret etmiş idi… Kızı olmadıktan sonra yaşayıp da ne olacak!... Halbuki kızı da işte bu suretle mahvolmuş idi.
Zavallı valide! Her bir hakikati idrak etmiş idi! Kızının halini bildiğinden bu geceki
vukuatında sebebi ne olduğunu anlıyor, memlekete yayılacak da rezil olacağız! diye
bir kat daha tezyid-i elem eyliyordu. (Hüseyin Cahit 1891: 78-79)
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sözleri arasındaki sadelik farkı bunun kanıtıdır. Bu durum romanların geneline yayılmaktadır.
Bunun yanında dille ilgili belirtilmesi gereken bir diğer husus İntibah’taki diyaloglar ve yazar-anlatıcının aktardığı kısımlar arasındaki farktır. Diyaloglar, yazar-anlatıcının aktardığı kısımlara göre daha sadedir (Kurdakul 2003: 53). Bunun
temel sebebi diyaloglarda günlük konuşma dilinin, diğer kısımlarda ise anlatıcının
üslubunun devreye girmesidir. Bu açıdan bakıldığında Nadide’de belirgin bir fark
olmadığı dikkate çekmektedir.
Sonuç
İntibah ile Nadide’nin yayımlanması arasında on beş yıl bulunmaktadır. Birincisinin yayım yılı 1876 ikincisinin 1891’dir. Namık Kemal, İntibah’ı yayımladığında edebiyat dünyasının önemli simalarından biriyken Hüseyin Cahit, Nadide’yi yayımladığında edebiyat dünyasına yeni adım atmış bir gençtir. Bunun doğal
sonucu olarak Hüseyin Cahit taklit yollu bir eser meydana getirmiştir. Nitekim
kendisi de bu eserini Ahmet Mithat’ın kötü bir taklidi olarak nitelemektedir. Namık Kemal’in eseriyse her ne kadar bazı unsurlardan etkilense de bir taklit eser
değildir. Bunun temel sebebi bu eserler yayımladığında Namık Kemal’in edebiyatla yoğrulmuş biri, Hüseyin Cahit’inse edebiyata yeni başlamış biri olmasıdır.
Bu durumun doğal bir sonucu olarak Nadide, İntibah’la kıyaslandığında acemi bir
eser olarak gözükmektedir.
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Nadide, adlı eserle romana adım atmış olan Hüseyin Cahit, Serez’deyken duyduğu bir hikâyeden yola çıkarak Ahmet Mithat tarzında bir roman yazarken romanın farklı hususlarında İntibah’tan da etkilenmiştir. Çünkü Nadide’nin yazıldığı 1890 itibarıyla yazılmış yerli roman örnekleri had safhada olmamakla birlikte,
bu örnekler içerisinde dönemin önemli bir isminin yani Namık Kemal’in İntibah’ı
da vardır. Dolayısıyla romancılığa yeni başlayan bir genç olan Hüseyin Cahit’in
İntibah’ı okuması ve eserini oluştururken ondan esinlenmesi mümkündür. Sonuç
olarak burada üzerinde durulan unsurlardan hareketle Nadide adlı eser yazılırken
İntibah’tan da etkilenildiği söylenebilir.
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Çeşitli unsurlar açısından romanlara bakıldığında iki roman arasında çok
yakın bağların varlığı dikkati çekmektedir. Genel olarak her iki romandaki
olay, kişiler, tema, zaman, mekân ve anlatım unsurları birbirine benzemektedir.
Buradan hareketle her ne kadar Hüseyin Cahit, Ahmet Mithat’tan etkilendiğini
söyleyip Namık Kemal’in adını anmasa da bu benzerlikler Hüseyin Cahit’in
Namık Kemal’den de etkilendiğini gösterir.
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Roman, Türkçe Öğretmenliği programı açısından son derece önemli bir değerdir. Çünkü, Türkçe öğretmeni okumayı sevdirip, okuma kültürünün oluşmasında
en önemli şahsiyetlerden biridir. Bu bağlamda, Türkçe öğretmenlerinin romana
ilişkin düşüncelerinin bilinmesi önemlidir. Eğer Türkçe öğretmeni romana ilişkin olumlu bir tutuma sahip ise öğrencilerin de romana ilişkin tutumları olumlu
olacak ve okuma kültürüne sahip olma şansı da yükselecektir. Ülkemizde okuma
kültürünün yeterince yerleşmediği düşünüldüğünde, roman okuma düzeyimizin
de yüksek olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir.
Bu araştırma, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümüne devam eden öğrencilerin romana ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” kullanılmıştır. Bu
amaç için öğrencilerden romana ilişkin metafor üretmeleri istenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği
bölümünde okuyan 110 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarından “Roman….….gibidir, Çünkü;………” şeklinde oluşturulmuş anket doldurmaları istenmiştir.
Araştırma sonunda, katılımcılar romana ilişkin toplam 66 adet geçerli metafor
üretmişler ve toplamda 4 farklı kategori ortaya çıkmıştır. Bu kategoriler; Araç
olarak roman, Mekân olarak roman, Tabiat unsuru olarak roman, Hayatı yansıtan
bir kurgu olarak roman şeklinde belirlenmiştir.
* Canik Başarı Üniversitesi, mehmetkaygana@gmail.com
** Canik Başarı Üniversitesi, nguney@başari.edu.tr
*** Amasya Üniversitesi, myapici69@gmail.com
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Türkçe Öğretmen Adaylarının Romana İlişkin Metaforları

Anahtar kelimeler: Eğitim, Metafor, Roman, Türkçe Öğretmenliği, Öğretmen
adayı.
Fiction is a realvaluewhenTurkishTeacher Training Curriculum is takenintoaccount. Turkishteacher is believedto be a persongettingstudentstolovereadingand is alsocrucial in terms of formulating a readingculture. Inthiscontext, it is
veryimportantfor us toknowTurkishTeacher’sthoughts in relationto fiction. It is
believedthatif a TurkishTeacher has a positiveattitudestowardsreading/novels, his/
her studentswillalso be inclinedtoshowpositiveattitudestowards fiction andstudents’chancestoacquirereading-culturewill be increased. When it is consideredthatreadingculturesomewhat is not rooted in ourcountry, it can also be easilyconsideredthatourreadinglevel is not upto a verydesiredandsubstantiallevel.
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Abstract

Thisresearchaimstorevealthestudentsperceptionswithregardto fiction throughuse of metaphors. ResearchsampleforthestudyconsistsoftheTurkishLanguageTeacherTraining Studentscontinuingtheireducationperiod at Amasya University,
Faculty of Education.
Phenomenologicalmethodwasused in thestudy. Forthispurpose, studentsparticipated in thestudywereaskedtoproducemetaphors in relationto fiction. A total
of 110 studentsfromFaculty of Education at Amasya UniversitystudyingTurkish
Language Teacher Training Programmeparticipated in thestudy. Participantswereaskedtocompletethefollowingprompt : “Novel is like . . . because…..” byfocusing
on onemetaphor. Researchrevelaed 66 validmetaphorsand 4 distinctiveconceptualcategoriesbased on theparticipants’ metaphoricalimagesidentified. Thesedefinedcategoriesappearedtobe : fiction as a tool, fiction as a place, fiction as an element of
thenatureand as a fiction reflecting life.

Giriş
Türkçe eğitimi programı ile öğretmen topluluğunun bir parçası olmaya hazırlanan Türkçe öğretmen adayları da bütün insanlar gibi günlük yaşamlarında farkında olarak veya olmayarak metaforlar kullanmaktadırlar. Bu gündelik süreçlerin
bilinçli bir farkındalığa dönüştürülmesi öğretmen-öğrenci ilişkisinin de bilinçli ve
üretici bir yön kazanmasına katkı sağlayabilir. Çünkü metaforlar, Arslan ve Bayrakçı (2006)’ya göre “bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme mekanizmasıdır.
Öğretmen adaylarının bu bağlamda, metafor kavramını bilinçli olarak kullanmayı öğrenmeleri ve yorumlayabilmeleri, onları, eğitim-öğretim ortamında
öğrencileri anlamada, duygu ve düşüncelerini yorumlamada daha nitelikli ve donanımlı kılacaktır. Boostrom (1998)’e göre; metaforlar bir bakış açısının yaratıcı
söylemi olarak kabul edilmektedir.
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Metafor farklı kaynaklarda ve bilim alanlarında farklı terimlerle karşılanmaktadır. Sosyoloji ve Felsefede analoji, Edebiyat ve Dilbilim alanında eğreltileme, mecaz, ödünçleme, istiare, Eğitimbilim alanında ise daha çok benzetme anlamında kullanılmaktadır. Ancak, bunların hiçbiri tam olarak metaforik
düşünceyi açıklayamadığı düşünüldüğü için metafor kavramının kullanımı tercih
edilmektedir.
Metafor kelimesi, yunanca “metapherein” kelimesinden türemiştir. “meta”
değiştirmek, “pherein” ise taşımak, anlamındadır (Levine, 2005). Metafor, bir
düşünce ve görme biçimidir (Morgan, 1998). Günümüzde söz sanatı olarak daha
çok tanınan metafor (Salman, 2003), her dilde, anlatımı güçlendirmek, canlı kılmak için yararlanılan söz sanatlarından biri olarak, benzetme demektir. Benzetme; bir nesnenin niteliğini, bir eylemin özelliğini daha iyi anlatabilmek için bir
başka nesne ve eylemlerden yararlanarak, onu anımsatma yoluyla gerçekleştirilir
(Aksan, 1998). Öz olarak metafor bir şeyi başka bir şeye göre anlamlandırmak, ifadelendirmektir (Lakoff ve Johnson , 2005). Metaforlar insanın doğayı ve çevresini
anlamasının, anlamsız gibi görünen nesnel gerçeklikten belirli yorumlar yoluyla
anlamlar çıkarmasının, yaşantı ve deneyime anlam kazandırmanın araçları olarak
“bilmeye” de olanak sağlar (Yıldırım Ve Şimşek, 2006).
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Metafor, Oxford Sözlük’te “İki şey arasındaki ortak özelliği göstermek ve güçlü
bir betimleme yapmak, bir şeyi hayali olarak tasvir etmek için kullanılan sözcük ya
da kavram.” (Hornby, 2000) şeklinde tanımlanır. Edebî bir sanat olaraksa Cuddon,
metaforu “Konuşma sanatında bir şeyi başka bir şey vasıtasıyla betimleme eylemi.”
cümlesiyle açıklar (Cuddon, 1999). Metaforu sadece konuşmaya ait bir figür olarak
değerlendirmek kavramsal anlamda çok doğru olmaz. Çünkü metafor gerçekliği
ve bilgiyi kavramada alternatif imkanlar sunan hatta zaman zaman kendine özgü
gerçeklik ve bilgi üreten bir mekanizma işlevi görmektedir (Çalışkan 2009).
Metafor ibaresi, Türkçe sözlüklerde istiare kelimesi ile karşılanmaktadır (Akalın, 2009). Bu durum edebî sanatlar üzerine yazılan önemli eserlerde karşımıza
çıkan kabulün bir yansıması olmalıdır. Dolayısıyla sözcüğün anlamsal çerçevesi
çizilirken yerli kaynaklarda istiare ile ilgili bölümlere başvurulmalıdır. Tâhiru’l
Mevlevî Edebiyat Lugatı adlı ünlü eserinde istiareyi “ıstılahta bir kelimenin manasını geçici olarak başka bir kelime hakkında kullanmak” (Tâhiru’l-Mevlevî, 1994)
şeklinde tanımlar. Belâgat kitaplarında istiare için “bir lafzın müşabehet alakasıyla
ve aslî manasının kastedilmesine karine-i mânia sebebiyle hakiki manasının dışında kullanılmasıdır” (Eren Ve Vecih, 2006) ifadeleriyle karşılaşıyoruz. İstiâre, bir
şeyin ödünç verilmesini veyâ ödünç alınmış bir şeyin iâdesini istemektir. Edebiyatta, taraflarından biri kaldırılmış beliğ teşbihe bu ad verilmektedir. Arada bir
engel karîne (karîne-i mâni’a) bulunmak şartıyla, bir sözü, benzerlik ilgisiyle kendi
manası dışında kullanmak, istiâre adını alır (Bilgegil, 1980).
Metafor; bir şeyi veya bir fikri ona çok benzer niteliklere sahip başka bir şey
ile genelde “gibi”, “benzer” sözcüklerini kullanmaksızın istenen tanımlamayı yapmak, anlatıma üslup güzelliği ve kolaylığı katmak için kullanılan sözcük ya da söz58
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Metafor günlük dilde ve hayatımızda farkında olduğumuzdan çok daha yaygın bir yer tutar. İç durumları, soyut düşünceleri ve karmaşık kavramları metafor kullanmadan tarif etmek neredeyse imkansızdır. Genellikle ne konuşan ne de
dinleyenler ne kadar çok metafor kullandığının farkında değildir. Metafor sadece
edebi bir kavram değildir. İnsan düşüncesinin, dünyayı algılayışımızın ve karar
alma kabiliyetinin merkezinde yer alır. Metaforlar keyfi olarak kullanılmaz. Çoğunlukla bedensel durumumuz ve çevreyle ilişkimizin niteliği metaforun ortaya
çıkışında etkilidir. Kişisel metafor kullanımının kendine has bir mantığı vardır ve
bu zamanla değişmez, süreklilik gösterir (Tompkins, Sullivan&Lawley, 2005). Metafor sadece bilişsel bir dizi işlem olarak düşünülmemelidir. Kültür de metaforun
oluşumunda önemli bir rol oynar (Çalışkan; 2009). Kovecses (2003), metaforun ortaya çıkışını, hedef ve kaynak alan etrafında ilişkilenen dokuz unsurla açıklar. Bu
unsurlardan bir diğeri de ‘hedef ve kaynak alan arasındaki ilişki’dir. Metaforun
ortaya çıkışında gözlemlenen hedef ve kaynak alan arasındaki şeyler açısından eşleşmeler ontolojik uygunluk; hedef ve kaynak alanlar arasındaki bilgi bakımından
ortaya çıkan eşleşmeler ise epistemolojik uygunluk olarak nitelenmiştir (Lakoff&Kovecses, 1987)
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cük kümesidir. Başka bir deyişle metafor; bir kavramı, kelimeyi, terimi, olguyu
daha güzel ve iyi anlatmak amacıyla, başka bir anlamda olan bir sözcükle, ilgi kurularak benzetme yoluyla kullanılmasıdır (Aydın, 2006).

Kavramsal metafor teorisine göre metafor, bir kelimenin başka bir kelimeden
hareketle anlaşılması değil, bir kavram alanının başka bir kavram alanına göre
anlaşılmasıdır. Bu noktada dilsel metaforlar ile kavramsal metaforlar arasında bir
ayrım yapmak gerekir. Söz gelimi ZAMAN PARADIR (TIME İS THE MONEY)
bir kavramsal metafordur. Zaman ile ilgili kavram alanını para ile ilgili kavram
alanına ait özelliklerle anlattığımız her ifade bu kavramsal metafora bağlı bir dil
birliğidir. Söz gelimi ‘Zamanını boşa harcıyorsun. Derslerden arta kalan zamanı
aileme ayırıyorum. Zamanını iyi değerlendirmelisin. Zaman kazanmak için başka
ne yapabiliriz? Zaman kaybetmeyelim. Daha fazla zamanınızı almamayım.’ cümleleri ‘Zaman paradır.’ kavramsal metaforundan doğan dilsel metaforlardır (Çalışkan; 2009).
Metafor gizli bir yaşam alanı olarak etrafımızda varlığını devam ettirir. Ortalama her 10-25 kelimede bir metafor kullanırız. Başka bir ifadeyle dakikada yaklaşık
altı metafor kullanırız. Borsa yorumlarında, satın alma kararlarımıza kadar birçok
eylemimizi gizliden gizliye belirleyen metaforlardır. Bu durum politika için de geçerlidir. Siyasi meselelerde fikirlerimizi belirleyen unsurlardan bir tanesi de politik
dildeki metaforlardır. Psikolojide ise insan ilişkilerinin ve duygularının doğal dili
59
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Metaforlar, kelimelerin başka anlamlar üstlenerek, bireylerde farklı anlamlar
yarattığı sembolik söyleyişlerdir. Kelimenin dilde kullanımı süreklilik kazanarak
belli bir zaman dilimi içinde sabitlenmiş anlamlarına, gerçek anlam; kullanım
içinde bir başka sözcüğün anlamını bir yönüyle üstlenmesiyle edindiği anlamlara
da metafor denilmektedir (Guiraud, 1994).
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metafordur. Metafor, düşüncenin kelimelerle gerçekleşeninden farklı ve daha önsel
bir başka yoludur. Buna bağlı olarak metafor, psikolojide davranışlarımızı, duygularımızı ve inançlarımızı örtük ve sıra dışı bir şekilde etkiler. Travma sonrası stres
bozukluklarının anlamlandırılma ve giderilmesinde sembolik modelleme üzerinde kurulan ve ‘açık dil’ şeklinde adlandırılan uygulamalarda asıl amaç kullanılan
dilin metaforik yapısını çözümlemektir (Geary, 2011).
Yukarıda ifade edilen teorik temellendirmeler neticesinde, Türkçe öğretmen
adaylarının ‘roman’la ilgili metaforlarının geçerlik ve değerlilik açısından bilimsel
anlamda dikkate değer bir veri kaynağı olduğu söylenebilir. Dahası, sözü edilen
verileri Türkçe (anadil) öğretmenlerinin temel edebi türlerle ilişkisi ve bu ilişkinin
öğretmen ya da öğrenci penceresinden analizi noktasında bereketli bir alanı işaret
ettiği ileri sürülebilir.
Yöntem
Öğretmen adaylarının romana ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında olduğumuz
ama derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgubilim, bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir
araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışma Grubu
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Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği programında okuyan 110 öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına araştırmanın amacı anlatılarak, katılımın
zorunlu olmadığı ve kimlik bilgilerinin özellikle yazılmaması gerektiği söylenerek
uygulamaya geçilmiştir.
Verilerin Toplanması
Araştırmada, öğretmen adaylarının romanı hangi metaforlar ile nitelediklerini belirlemek amacıyla, onlara “Roman………………gibidir. Çünkü…………”
şeklinde görüşlerini belirtmeleri istenen anketler verilip 15 dakikalık süre içinde
doldurmaları sağlanmıştır.
Veri Analizi
Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek
ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu bağlamda çalışmada veri analizi için şu yol izlenmiştir:
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1.Adlandırma aşaması: Bu aşamada öğrencilerin yazdığı metaforlar tek tek adlandırılarak listelenmiştir.

3. Geçerlik ve güvenirlik aşaması: Çalışmada, araştırma bütün süreçleri ile
adım adım anlatılarak geçerliliği sağlanmıştır. Sınıflandırmaların güvenilirliğini artırmak için çalışma, önce araştırmacılar tarafından ayrı sınıflandırılmış ve
karşılaştırılarak son şekli verilmiştir. Çalışmanın güvenirlik hesaplaması “uyuşum yüzdesi formülü” kullanılarak hesaplanmıştır. (Miles&Huberman, 1994). Güvenirlik hesaplamasındaki uyuşum yüzdesi %70 olduğunda güvenirlik yüzdesine
ulaşılmış kabul edilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Çalışmanın, uyuşum yüzdesi 94
olarak bulunmuştur.
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2.Kategori oluşturma aşaması: Öğrencilerin ürettiği metaforlar kavramsal kategoriler altında gruplandırılmıştır.

4.Frekans ve yüzdeliklerin hesaplanarak yorumlanması aşaması: Bu aşamada,
metaforların frekansları çıkarılarak kavramsal kategoriler altında yorumlanmıştır.
Bulgular ve Yorum
Öğretmen adaylarının romana ilişkin ürettiği metaforlar 4 kategori altında
(Araç olarak roman, Mekân olarak roman, Tabiat unsuru olarak roman, Hayatı
yansıtan bir kurgu olarak roman) toplanarak yorumlanmaktadır.
Bir Araç Olarak Roman

Öğretmen adaylarının roman olgusunu gerçek/somut yaşamı anlamlandırmada bir araç olarak kullandıkları görülmektedir. Buradaki metaforların ifade olarak
farklılık gösterseler de birbirine yakın anlam alanlarını işaret ettikleri dikkat çekmektedir. Örneğin, ‘bize kendimizi anlatan, yaşantımıza eşlik eden ve yokluğunda
boşluğunu hissedeceğimiz bir arkadaş’ olarak roman; ‘kapağını açtığımızda içindeki hazinelere ulaşabileceğimiz kilitli bir sandık, kutu, değerli bir taş veya kolye
olarak alımlanan romana oldukça yakındır. Aynı şekilde ne kadar içsek de doyamayacağımız terli terli içilen bir ‘su’, her seferinde farklı tatlar aldığımız ‘ekmek’,
farklı malzemelerle yakalanan lezzetleri barındıran bir ‘yemek ya da çok küçük
yaşlaradan itibaren hayatımızı kuşatan ve eğitimizi destekleyen bir ‘beşik’ olarak
roman algısı da bir araç olarak romana atfedilen kıymeti işaret eder.
Bir psikolog olarak roman algısının, ‘İnsanın hayallerini anlatırken içinde sakladıklarını da döker ortaya’ gerekçesiyle dile getirilen ‘sarhoş’ metaforundan hiç de
uzak olmadığı ortadadır. Bilinçsizce kullanıldığında zarar verebilecek bir ‘antibiyotik’ olarak romanın, psikolog ve sarhoş metaforlarıyla birlikte düşünüldüğünde
geniş bir çağrışım değeri kazandığını söylemek yanlış olmaz.
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Bir araç olarak roman metaforuna bakıldığında Türkçe öğretmen adaylarının
bu konuda 22 metafor ürettikleri görülmektedir. Bu metaforlardan “arkadaş” üç
defa, “kilitli sandık” metaforunun iki, diğerlerinin ise birer defa tercih edildikleri
görülmektedir. Bir araç olarak roman kategorisi bir bütün olarak Tablo 1’de yer
almaktadır.
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Yazarın bir çoban ve muma benzetildiği iki metafor (siyasi lider ve mum) da
oldukça dikkat çekicidir. Kendi tükenirken etrafını aydınlatan ve sürüyü güden bir
lider olarak yazarın konumlandırılışı, yukarıdaki ifadelerle birlikte değerlendirildiğinde, günümüzde daha çok oyun yönüyle algılanan gerçek hayatla ilişkisi sınırlı
-zorunlu değil- kurmaca bir metin olarak romanın (Ecevit, 2004) Türkçe öğretmen adaylarınca çok daha farklı algılandığının göstergesi olarak okunabilir. Kendi
dönemini gerçekliğini yansıtan (Watt, 2007 ; Watt ve Barthes, 2002), eğlenme ve
öğrenme aracı olarak romanın, ki bu 19. yy boyunca etkili olan realist-naturalist
kabullerle ilişkilidir, günümüz dünyasından çok modernleşme serüvenimizin yaygınlaşıp hızlandığı dönemlere ait olması gerçekçi zihinler için şaşırtıcı bir işaret
olmayacaktır.1
Soyut anlam yüklemeler yerine yaşamın içinde yer alan somut bir objeyi ele aldıkları gibi, romanı ele aldıkları görülmektedir. Öğretmen adaylarının romanı bir
araç olarak gördükleri metaforlarında, gerekçelerin bazen metaforun önüne geçtiği
durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, su metaforunun gerekçesi olarak
sunulan “her toplumda farklı bir şekil alır” ve “hayatın vazgeçilmezidir” ifadeleri son derece yalın ve güçlü anlamları ile dikkat çekmektedir. Aynı şekilde, saat
metaforu için ileri sürülen “yavaş ve sıkıcıdır” ifadesi, Türkçe Öğretmen adayına
yakışmayacak düzeyde yüzeysel kalmaktadır.
‘Bayatlamış yaşamları anlatan bir obje’ olarak (hayat çöplüğü) romanın güncelden kopukluğuna yapılan vurgu da üzerinde düşünülmeye değer bir durumdur;
‘fotoğraf’ metaforundaki ‘insanları kendi zamanına götürür’ ibaresi de ilk ifadenin
marjinal bir tepki olmadığını göstermektedir. İlköğretimden üniversiteye –hatta
Türkoloji bölümlerine- kadar müfredata dâhil edilen eserlerin çok büyük bir kısmının günümüz dünyasıyla arasında asgari yarım asır olduğu düşünüldüğünde,
ilk iki metaforun bir hakikati işaret ettiği söylenebilir. ‘Yavaş ve sıkıcı’ oluşuyla bir
saate benzetilen, ki burada kastedilen parça değil bütündür, yani zamandır, romanın günümüz nesillerinin hayata bakış açıları ve kabulleri ile arasında önemli bir
farklılığı vurgulamak için kullanıldığı pekala söylenebilir. Hayatın her alanında
baş döndürücü bir hızın hâkim olduğu, büyük hakikatlerin yerini eğlence ve hazzın aldığı modern hayatta, içinde bulunulan zamandan uzaklığı ve yavaşlığı eleştiren bu yaklaşım da kendi içinde son derece tutarlıdır.

1
Burada masal, menkıbe, mesel, kıssa vb. geleneksel türlerdeki hakikat ve anlatı arasındaki ilişkinin
toplumsal hafıza belli bir oranda korunmakta olduğunu da belirtmek gerekir. Aksi takdirde meselenin
tamamı adına kuşatıcı olmaktan uzaklaşmak kaçınılmazdır.
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f
3

Gerekçe

2

Okudukça içindekileri görebiliriz. Açığa çıkarabiliriz.
Kapağını açtığında hazinelere ulaşabilirsin.

1
1
1
1

Roman (yazar) çoban, insanlar da sürüdür.

Arkadaş

Kilitli sandık
Siyasi Lider
Kalem
Saat
Beşik

Ekmek
Mum
Antibiyotik
Fotoğraf

Kutu
Yemek
Sarhoş

Değerli taş
Kolye
Hayat çöplüğü
Terli su içmek
Psikolog
Merdiven
Leylek
Oyuncaklar
Lamba

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Roman kendini sana anlatır, sen de onu dinlersin (okursun)
Olumlu olumsuz bir arkadaşla yaşanılanı yaşarız onunla.
Hemen her yerde bize eşlik eder ve yokluğunda boşluk hissederiz.

Düşünce ve duyguları yansıtan bir araçtır.
Yavaş ve sıkıcıdır.

Çok küçük yaşlardan itibaren roman yaşamımızı kuşatarak,
iyi bir eğitim almamızı sağlar.
Her yazarın tarzı farklıdır, her romandan farklı tad alırsın.
Yazar mum ışığı romandır, kendisi tükenirken aydınlatır
Hastaların bilinçsizce kullandıkları antibiyotikler gibi bilinçsizce okunan romanlar da zararlıdır.
İnsanları kendi zamanına götürür ve hayattan izler taşır.
İçini açmadıkça göremezsiniz.
Farklı malzemelerden yapılan lezzetleri barındırır.
İnsanın hayallerini anlatırken içinde sakladıklarını da
döker ortaya.
Keşfedilmeyi bekler. Sıradan gibi görünse de değerlidir.
Parçalardan oluşturulmuş bir bütündür, kimi boyunlarda özgürlüğü işaret eder kimilerindeyse esareti.
Hayatın her alanından izler taşıyan, bayatlamış yaşamları anlatan bir obje
Ne kadar içseniz doyamazsınız.
Roman okumak terapi etkisi yapar.
Okudukça yükselten ve yülseldikçeherşeyi daha iyi görmenizi
sağlayan..
Sizi başka diyarlara götürür.
Oynayarak, eğlenerek öğretebilir.
İçeriği ile geçmişi ve geleceği aydınlatır.
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Tablo 1: Bir araç olarak roman kategorisine ilişkin metaforlar ve gerekçeleri
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Bir Mekân Olarak Roman
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Bir mekan olarak roman metaforuna bakıldığında Türkçe öğretmen adaylarının bu konuda 7 metafor ürettikleri görülmektedir. Bu metaforlardan “ev” metaforunun 4 defa “dünya” metaforunun 2 defa, diğerlerinin ise birer defa tercih edildikleri görülmektedir. Bir mekân olarak roman kategorisi bir bütün olarak Tablo
2’de yer almaktadır.
Öğretmen adaylarının roman olgusunu kendilerinin de içinde yer aldıkları
gerçek/somut yaşamı anlamlandırmada kullanılan fiziki bir uzamlarla
ilişkilendirdikleri görülmektedir. Romanı bir mekân olarak gören öğretmen
adaylarının tercih ettikleri adlandırmaların (ev, dünya, sığınak, bina, oda ve
alışveriş merkezi) da öenli bir psikolojik arka planı işaret ettiğini söylemek mümkündür (Bachelard, 1996 )
Öğretmen adaylarının mekan olarak roman kategorisi altında ileri sürdükleri
metafor ve gerekçelerine bir bütün olarak bakıldığında şu izlenimi oluşturmaktadır: İnsan yaşamının paralel evreni olan bir de roman evreni vardır. “Ev, hayata ait
tüm duygulardan izler taşır. romanlar da öyledir” gerekçesi ve buna ek olarak “her
türden insanı, olayı ve yeri barındırır” ifadesi bu yargıyı güçlendirmektedir.
Öğretmen adaylarının roman olgusunu, gerçek yaşamın dışında bir paralel
evren gibi algılamaları, roman yazma etkinliğine ve yazara duyulan gerçek üstü
ve ulaşılmaz hayranlığın ve geleneksel kültürdeki anlatı-hakikat ilişkisinin bir iz
düşümü olarak da düşünülebilir.
Tablo 2: Bir mekân olarak roman kategorisi ilişkin metaforlar ve gerekçeleri
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Metafor

f
4

Ev

Dünya
Aile

Sığınak
Alışveriş merkezi

Bina
Oda
64

2
1
1
1
1
1

Gerekçe

Huzur ve sıcaklık verir, kendini rahat hissetmeni sağlar.
Evde bulamadığın sıcaklığı bulabilirsin.
Anlatıcı, olay ve kahramanlardan oluşan bir yapısı vardır.
Ev, hayata ait tüm duygulardan izler taşır. Romanlar da
öyledir.
Bir toplumun kimliğini oluşturan her şeyi barındırır.
Dünya gibi kalabalık ve yer yer karmaşıktır.
Her türden insanı, olayı ve yeri barındırır.
İçinde, hüznü, hayalleri, yaşanmış olayları barındırır.
Roman okumak iç dünyamızı dilediğimiz, dinlendiğimiz
sığındığımız limanları hatırlatır.
İyi bir okuyucu romanda anlatılanlar arasında ihtiyacı
olanları seçer.
Dışarıdan tek parça görünür, içine girildiğinde anlaşılabilir.
Gereksiz eşya kaldırmaz, etkileyiciliğini kaybetmesine yol açar.
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Bir Tabiat Unsuru Olarak Roman

Öğretmen adaylarının metaforları için öne sürdükleri gerekçelerden hareketle
ortaya çıkarttığımız roman algısını şöyle ifade edebiliriz: Roman, kültür
aktarımındaki rolü ile topluma ve insanlığa oksijen kadar gerekli; uçsuz bucaksız
her şeyi kuşatan enginliği ile sırlarla dolu, su kadar yaşamsal ancak; dışarıdan bakıldığında bir ceviz ya da nar gibi içindeki hazineleri hemen göstermeyen; sabırla
beklendiğinde bir tohumun ağaca, bir tomurcuğun meyveye dönüşmesi gibi bize
çok farklı imkânlar sunabilecek bir metindir.
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Bir tabiat unsuru olarak roman metaforuna bakıldığında Türkçe öğretmen
adaylarının bu konuda 15 metafor üretmiş; bu metaforlardan “ağaç” ve “deniz”
metaforları üç, “su birikintisi”, “su”, “nar” ve “maden” metaforları iki, diğerleri ise
birer defa tercih edilmiştir. Bir tabiat unsuru olarak roman kategorisi bir bütün
olarak Tablo 3’de yer almaktadır.

Romanla hayat arasında çok sıkı -neredeyse birebir- ve doğrudan ilişki kuran bu
metaforlar öğretmen adaylarının edebi metinle ilişkisinde daha önceki başlıklarda
işaret edilen daha çok oyuna odaklı postmodern duruma bir hayli uzak olduklarını göstermektedirler. Bu durum, eğitim sistemindeki kalıplar, modernleşme ile
ilişkimizin art zamanlılığı ve geleneksel hayatın, değerler dünyasının etkilerinin
toplamı ile açıklanabilir.

Metafor

f

Gerekçe

3

Toplumsal yaşamı bütün unsurları ile ayakta tutar (kültür
aktarıcısıdır)
Ağaçların oksijen sağlaması gibi roman da topluma insanlığa fayda sağlar.
Zamanla değerlenir ve yazar emeğinin karşılığını uzun zaman sonra alır.

3

Sırlarla doludur, kimine hayal kurdurur, kimine ilham
kaynağı olur.
Uçsuz bucaksızdır, her şeyi barındırır.
Dışarıdan göründüğü gibi sessiz ve hareketsiz değildir. Sizi
uzaklara götürebilir.

2

Uzun zaman alır oluşmaları.
Romanın da iyisi az bulunur

2

Roman yaşamın biriktirilmesidir.

Ağaç

Deniz

Maden
Su Birikintisi
Su

2

Roman su gibi yaşamsaldır.
Her toplumda farklı bir şekil alır.
Hayatın vazgeçilmezidir.
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Tablo 3: Bir tabiat unsuru olarak roman kategorisine ilişkin metaforlar ve gerekçeleri
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2

Bir bütünden ziyade, yaşamın farklılık ve zenginliğini barındıran parçaların anlamlı bir toplamıdır.
Dışarıdan tek bir hayat gibi görünse de içine girdikçe gerçeklikleri dökülür.

1

Dışarıdan bakıldığında yüzeyseldir yaşama bir şey katmaz
ama içine girildiğinde bizi gerçek yaşamla yüzleştirir, yaşamımızı anlamlandırır.

Ulu bir çınar

1

Çınar topraktan beslenir roman hayattan.

Güneş

1

İnsanı aydınlatır.

1

Suyun altında keşfedilmeyi bekleyen sayısız ve eşsiz canlılar gibi roman da çağrışımlar barındırır.

Gökkuşağı

1

Çeşitliliği ile yaşamı anlamamızı kolaylaştırır

Kuş

1

Özgürlüktür, istersen alıp götürür seni….

Tohum

1

Meyveye dönüşür ve tadını yiyenler bilir.

1

Olgu ve olaylara dışarıdan bakmak yerine roman yoluyla
yaşamın içine girip, olun biteni anlamlandırmayı kolaylaştırır

Rüzgarda
1
sürüklenen yaprak

Okunduğu her toplumda anlamını kazanır, sabit bir yeri
yoktur.

Nar
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Ceviz

Okyanus

Tomurcuk
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Hayatı Yansıtan Bir Kurgu Olarak Roman
Hayatı yansıtan bir kurgu olarak roman metaforuna bakıldığında, Türkçe öğretmen adaylarının bu konuda 22 metafor ürettikleri görülmektedir. Bu metaforlardan “ayna” metaforu 11 defa, “hayat” 7 defa, “insan” üç defa, diğerlerinin ise
birer defa tercih edildikleri görülmektedir. Hayatı yansıtan bir kurgu olarak roman
kategorisi bir bütün olarak Tablo 4’de yer almaktadır.
“Öğretmen adaylarının bu başlık altında ürettiklerine baktığımızda; “ayna, hayat, insan, anlaşılmayı bekleyen insan, yaşam, sır küpü, düşünce bulutu, karanlıkta
bakan bir çift göz, özet, hazine, gerçek alemin gölgesi ve araçsız seyehat” metaforları romanla yaşanılan hayat arasındaki koşutluğu oldukça yüksek bir noktada
kabullenen bir bakış açısını yansıtmaktadır. Bu durum daha önceki başlıklardaki
çıkarımlar ve sonuçları ile de uyumludur. ‘İşletim sitemi ve kadın’ metaforlarıyla
ifade edilen ve “Beynimizin kusursuz çalışmasını sağlayan” , “tutkulu ve vazgeçilmez bir ilişki” yaşadığımız öne sürülen roman algıları da sözü edilen kabulün
uzağında değildir.
“Dans etmek, sanal âlemde gezinti ve görüntüsüz sinema” metaforları ise gerçeğimsilik, eğlence, oyun ve fantastikle izah edilebilecek gerekçeleri nedeniyle modern roman algısına, dolayısıyla yaşanılan zaman ve hayatla uyumlu bir kabule
işaret etmektedir. Araç olarak roman başlığı altında değindiğimiz ‘ çöplük, fotoğraf ve saat’ metaforları için dile getirilenlerle birlikte düşündüğümüzde 110 kişi
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arasında altı kişinin, bir edebi metin olarak romanla ilişkisinde diğerlerinden çok
farklı bir yerde durduklarını söyleyebiliriz.
Tablo 4: Hayatı yansıtan bir kurgu olarak roman kategorisine ilişkin metaforlar
ve gerekçeleri

Ayna

11

Hayat

7

İnsan

3

Kazak

1

Dans Etmek

1

Gerekçe

Yazarın yaratısı bizim yaşamımızın bir yansımasıdır.
Yaşamı ve dönemi yansıtır
Yazarın duygu ve düşüncelerini aktarır.
Toplumun bütün yönlerini yansıtır.
Her yönüyle toplumu ve insanı yansıtır.
Toplumu ve hayatı yansıtır.
Zaman içinde toplumda meydana gelen değişimleri
yansıtır. Bunları romanda görürüz.
İyi kötü ayırmaksızın olanı gösterir. En küçüğünden
en büyüğüne
Her şeyi içinde barındırır.
Milletlerin tarihini, kültürünü ve yaşantılarını
yansıtır
Gerçeği olduğu gibi gösterir, yalan söylemez.
Hayat gibi yanlış, doğru, hüzünlü eğlenceli yanlar barındırır.
Uzun bir hayat gibi yaşanmışlıklar barındırır.
Romanda da hayattaki gibi roller, duygular ve olaylar
vardır.
İnsan da hayatını roman gibi kurgular.
Farklı olaylar, yaşanmışlıklar, mutluluklar, üzüntüler,
hayal kırıklıkları, sürprizler barındırır.
İnsanların yaşadıkları romanlarda vardır. Onlardan
ders almak imkanı da, yaşamaksızın..
Bütün niş çıkışları içinde barındırır.
Geçmişin, bugünün ve geleceğin izlerini taşır.
Bazen insanların yerini alırlar ve insanlardan görmediklerimizi onlarda buzlmaya çalışırız. Arkadaşlık
gibi..
İnsanlar yazıya geçirilmemiş romanlardır, romanlar
ise yazıya geçirilmiş insanlar.
Roman bir örgü gibi ilmek ilmek gerçekleştirilen zorlu bir süreçtir.
Uygun seçilmiş bir roman dans ve müziğin doğru
uyumu gibi yaşamımızı değiştirip güzelleştirebilir.
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Anlaşılmayı bekleyen insan

1

Doğru okunduğunda anlaşılabilir ve anlaşıldığında
size çok şey katar.

Saat kadranı

1

Yazarın anlatmak istediği zaman, mekân ve kahramanı gösterir.

Yolculuk

1

Uzun bir yolda başımıza neler geleceğini, kimlerle
tanışacağımız bilemeyiz. Bazen zamanda yolculuk,
bazen de kendi içimizde yolculuğa çıkarız.

Yaşam

1

Karmaşık ve sürprizlerle doludur

Sır Küpü

1

Yazarlar iç dünyalarını romana yansıtır, sırlarını romana gizler

Düşünce bulutu

1

Roman yaşamın bütün zihinsel imgelerinin bir yansımasıdır

Karanlıktan
bakan bir çift göze

1

Biz onu göremeyiz ama roman yazarı bizim herşeyimiz görür.

Bilge bir insan

1

Roman okurken bilge bir insanla konuşur gibi oluruz.

Özet

1

Toplumun özetini barındırır.

Hazine

1

Farklı anlamlar içerir ve birçok sırrın kapısını açar
anlam derinliğine inilirse.

Sanal âlemde
gezinti

1

Gerçek gibidir ama gerçeğin kendisi değildir.

Görüntüsüz
sinema

1

Herkes aynı romana bakar ve hepsi kendi hayal ettiğini görür.

Hayaller

1

Romanlar gerçeklerden yola çıkılarak oluşturulan hayallere benzerler.

İşletim sistemi

1

Beynimizin kusursuz çalışmasını sağlar.

Gerçek âlemin
gölgesine

1

Hayatın benzerini sunar.

Araçsız seyahat

1

Hiçbir aracın ulaşamayacağı yerlere götürür roman.

Kadın

1

Tutkulu ve vazgeçilmez bir ilişkidir.

Sonuç
Yeterince okuyan bir toplum olmadığımız eleştirisi oldukça sıkça gündeme gelmektedir. Okuma kültürünün en önemli parçası olarak da roman görülmektedir.
Bu bağlamda, bu araştırmadan elde edilen bulgular okuma kültürü açısından nasıl
değerlendirilebilir? Kuşkusuz şunu açık yüreklilikle dile getirmek gerekir ki; bu
tür bir yargı, bu araştırmadan çıkarılabilecek dolaylı bir sonuç olarak görülebilir.
Araştırmamıza katılan 110 kişiden sadece altısının romanı (edebi eseri); kurmacayı, eğlence ve oyunu ön planda tutarak alımladığı görülmektedir. Gerek
yaşanılan hayat ve roman gerekse hakikat ve roman arasındaki ilişkiyi ele
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aldığımızda, Türkçe öğretmen adaylarının romanı, aydınlanma ve bilgilenme aracı
gördükleri anlaşılmaktadır. Bu durum, bizde romanın, toplumsal işlev noktasında
Batıdan farklı bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Hayatı, insanı ve varlığı
anlama çabası ve romana atfedilen hayati önem dikkate alındığında, antropolojik
açıdan (?) büyük hakikatlerle ilişkisi neredeyse kopmuş Batı toplumlarından farklı
bir noktada olduğumuzu da göstermektedir. Çünkü romanla ilgili metaforlarda
da görüleceği üzere peşinde koşulan halâ varlığı tümüyle ihata kudretine sahip bir
konumdur.
Eğitim dünyası açısından bakıldığında, hem ilköğretim hem de orta öğretim
müfredatlarının Batılı bir dikkatle ve dilbilimin verileriyle kurgulandığı bir ülkede
edebî metinle ilişkinin geleneksele daha yakın oluşu, sistemin çıktıları ve başarısından bireysel gelişime kadar birçok alanda karşılaşılan başarısızlık ve kaotik
durumun sebeplerini anlamada bu sonuçların oldukça kıymetli olduğu ileri sürülebilir.
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Son olarak; genel anlamda doğu toplumlarında, daha özelde ise Müslüman
toplumlarda ve nihayetinde ülkemizde yaşanan ve roman, reklam metni ve dizi
senaryosu gibi kurmacaya ait metinler etrafında gelişen ve bazen izah edilmesi zor
rakımlara tırmanan gerilimlerin anlaşılması için de yukarıdaki bulgu ve yorumların bilimsel olarak kayda değer bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir.
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Sinemada Renk Öğesinin Kullanımı:
Renk ve Anlatım İlişkisi
Using Colour Item In Cinema:
The Relationship Of Colour And Expression
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK *

Özet :
Sinema görsel ve işitsel bir kitle iletişim aracıdır. 7.sanat olarak adlandırılan sinema gerçeğe ayna tutmaktadır. Sinema tarihinde rengin rolü çok büyüktür. Sinemanın kendine özgü dili renkler aracılığıyla zenginleşmektedir. Her rengin kendine
özgü bir anlam dünyası bulunmaktadır. Sinemada renkler çoğu zaman bu dile uygun
bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak yönetmenler, renkleri kendi bakış açılarına göre
de kullanabilmektedir. Bu çalışmada sinema ve renk ilişkisi farklı açılardan irdelenecektir. Renklerin dilinin sinemaya etkisi derinlemesine tartışılacaktır. Örnek filmler
üzerinden rengin anlatım diline katkısı açıklanacaktır. Sadece sinemada değil, tüm
görsel sanatlarda rengin önemi büyüktür.

Abstract :
Cinema is an audio-visual mass communication medium. Cinema which is called
7th art is reflects reality. Colour has a great role in history of cinema. Language of
cinema is enriched through the colours. Each colour has a special meaning. Most of
the time, colours are often used in accordance with this language in cinema. However,
the directors also use colours from their perspective. This study examined different
aspects of relationship between cinema and color. The effect of the colour language
on cinema will be discussed deeply. the contribution of the color on the expression
language will be explained via sample films. The importance of the colour not only in
cinema but also in all of the visual arts are great.
Key Words: The language of colour, the relationship between cinema and colour,
expression, tonality, film genres, cinematography
* Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü murat.kirik@marmara.edu.tr
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Giriş :
Hem göze hem de kulağa hitap eden bir sanat dalı olan sinema günümüzün
en önemli kitle iletişim araçlarının başında yer almaktadır. Her türlü, fikir, görüş,
düşünce… vb. sinemanın görsel gücü kullanılarak izleyicilere aktarılabilmektedir.
İzleyiciler üzerinde belirli bir etkinin yaratılabilmesi için görsel öğelere başvurulmaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak sıklıkla kullanılan dijital efektlerin
yanında çizgi, yön, büyüklük, biçim, doku ve özellikle de renk görsel dilin oluşumuna büyük katkı sağlamaktadır. Görsel sanatlarda rengin kullanımı anlatı
dilinin oluşumuna temel teşkil etmektedir. Görsel kompozisyon; farklı bilgilerin
izleyiciyle buluşmasını, böylelikle izleyicinin farklı düşüncelere yönelmesini sağlamaktadır. Metinler ve alt metinlerin tümü sayılan öğeler eşliğinde görsel kompozisyonun içerisine yüklenmektedir.
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İletişimin sözlü olarak gerçekleşmediği ortamlarda görsel dil yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır. Nitekim sinemanın sessiz olduğu ilk yıllarda anlatılmak istenenlerin tümü görsel unsurlar eşliğinde izleyiciye sunulmuştur. Günümüzde ise
görsel ve işitsel unsurlar birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılmakta, böylelikle
sinemanın izleyiciler üzerindeki etki gücü giderek artmaktadır. Görsel dilin kullanımı ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, hatta yönetmenden yönetmene değişiklik
gösterebilmektedir. Sinema ve televizyonu diğer görsel sanatlardan ayıran en temel özellik ise harekettir. Hareket aracılığıyla öyküleme ve gerçeklik beyaz perdeye yansıtılabilmektedir. Görsel sanatlar, gerçekliğin birebir aktarılmasına olanak
vermektedir. Ses unsurunun görsel sanatlarla buluşması ise gerçeklik olgusunu
pekiştirmektedir.
Sinema sektöründe ve televizyon programlarında görsel öğeler belli bir uyum
içerisinde kullanılmaktadır. Görsel öğeler arasında anlatı dili oluşmasını sağlayan
en temel unsur ise renktir. Renkler, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası durumundadır. Her nesnenin kendine özgü bir rengi bulunmaktadır. Renkler aracılığıyla anlatı dili oluşmaktadır. Çünkü her renk farklı bir anlam yükü ve derinliğine
sahiptir. Bu çalışmada renk öğesinin temel nitelikleri araştırılacak olup, dünyada
yedinci sanat olarak adlandırılan sinemada renklerin kullanımı derinlemesine
irdelenecektir. Sinema filmlerinden verilecek örneklerle renklerin dili ve taşıdığı
anlam yükleri açıklanmaya çalışılacaktır. Çalışmada ayrıca görsel tasarımın temel
öğeleri arasında yer alan rengin oluşturduğu anlam dünyası üzerinde durulacaktır.
Edinilen bulgular eşliğinde çalışma sonlandırılacaktır.
1. Renk Kavramına Genel Bakış
Sinemanın oluşturduğu anlatı dünyasının temelinde renk öğesi yer almaktadır.
Çünkü renkler aracılığıyla oluşturulmak istenen atmosfer ve düşünce yapıları izleyicilere aktarılabilmektedir. Renklerin taşıdığı anlam ve dil göstergebilim açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu noktada renk kavramını irdelemek yerinde
olacaktır.
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Renk üzerine birden çok tanımlama yapabilmek mümkündür. Teknik bir ifadeyle renk; “ışığın, kendi öz yapısına veya cisimler tarafından yayılma şekline bağlı
olarak göz üzerinde yaptığı etkidir.” (Meydan Larousse, 1992: 486) Bu tanımdan da
anlaşılacağı gibi renk ve ışık arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Diğer bir
tanıma göre ise renk; kaynaktan ya da cisimden yansıyan ışığın, gözdeki ağ tabaka üzerine düştüğünde uyandırdığı duyumdur. Beynin görme duyusu yoluyla gelen ışıksal etkilere karşı duyarlılığı ve bu etkileri değişik biçimlerde algılamasıdır.
(Grolier International Americana, 1993: 202)
Geniş bir ifadeyle renk; herhangi bir kaynaktan gelen ışığın göz aracılığıyla
insanda meydana getirdiği duyum ve algılamanın niteliksel halidir. (Temizsoylu,
1987: 10) Fiziksel boyutta renk; farklı titreşimdeki ışık dalgalarından oluşmaktadır.
Işık ve renk dalgalarının tümünün uzunlukları birbirinden çok farklıdır. Görme
organı olan göz; bu dalga titreşimlerini, renk sinirleri vasıtasıyla beyne göndermektedir. Böylelikle; renk kavramının meydana gelmesi sağlanmaktadır. Sonuç olarak
gözde renkler belirmektedir. (Çağlarca, 1993: 2) Psikolojik tanıma göre ise renk;
“ışığın dalga uzunluğuna göre, göz vasıtası ile insanda uyandırdığı bir duygudur.
İnsanların ise bu hisse dayanarak sarı, yeşil, lila gibi solar spektrumu teşkil eden bölümlerin karakter ve hüviyetini ayırt etmek üzere kullandığı terimlerin genel adıdır.”
(Kalmık, 1950: 10)
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1.1. Renk Nedir?

1.2. Renk Tonu Nedir?

2. Renklerin Dili
Renklerin insan üzerinde yadsınamaz derecede büyük etkileri bulunmaktadır.
Renklerle tedavi yöntemlerinin uygulandığı günümüzde renk olgusu sinema ve
televizyon sektöründe kendisini hissettirmektedir. Göstergebilimsel çözümlemelerde ise renk unsuruna sıkça başvurulmaktadır. Dizaynın temel öğeleri arasında yer alan renklerin kendine özgü bir dili bulunmaktadır. Bu nedenle; dizilerde,
reklâmlarda, filmlerde ve diğer görsel mecralarda renk olgusu çoğu zaman bu dile
uygun bir biçimde kullanılmaktadır. Renklerin taşıdığı anlam yükleri görsel kompozisyonun oluşmasına temel teşkil etmektedir.
2.1. Kırmızı
En dinamik, en kuvvetli, dalga boyu en uzun, titreşimi en kuvvetli renk kırmızıdır. Bu renk; canlılık, mutluluk, girişkenlik, dışa dönüklük, irade, güç, cinsel güç,
kızgınlık, hırs ve olumluluk gibi anlamlar taşımaktadır. Kırmızı, sevgi ve nefret
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Görsel sanatlarda renk kadar tonlamanın önemi de büyüktür. Bir rengin içerisinde hafif de olsa gri rengin bulunması, o rengin bir üst veya bir alt tonunun olduğunu göstermektedir. Gri rengi içlerinde bulunduran renklere ise “tonal” renkler
adı verilmektedir. Tonal renkler genel olarak donuk, koyu ve yumuşak olarak bilinmektedir. (Sun, Sun, 1994: 222)
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gibi iki zıt duyguyu da bünyesinde taşımaktadır. Kırmızının insan üzerindeki etkisi yadsınamaz derecede büyüktür. Bu renk; insan üzerinde canlandırıcı, heyecan
verici, kışkırtıcı bir etki bırakmakta ve biyolojik olarak göz retinasının hemen arkasında oluşmaktadır. Bu nedenle kırmızıya bakan izleyici bu rengin üzerine geldiği hissine kapılabilmektedir. (Çağan, 1997: 54) Kırmızı, aşkın ve sevginin rengi
olarak bilinmektedir. Bu yüzden aşk-sevgi temalı dizi, film ve programlarda kırmızı hâkim renk durumundadır. (Hartman, 2008: 67-70) Kırmızının olumsuz anlamları da bulunmaktadır. Yapısında egoizm, kendini tatmin, elde etme ve sahiplik öğeleri de barınmaktadır. Kanı, ölümü, ateşi anımsattığı için korku filmlerinde
sıkça kullanılmaktadır. (Üster, 1991: 80-81)
2.2. Turuncu
Turuncu; heyecan ve duyguların rengidir. İnsanlardaki toplumsallaşma duygularını harekete geçirmektedir. Bu özelliklerinin yanında; enerji, cesaret, fiziki
canlılık, dinamik kuvvet, coşku ve neşe manaları taşımakta; cana yakın, girişken,
hevesli, kıpır kıpır ve sosyal olan yaşam anlamına da gelmektedir. Depresif, kızgın
veya gergin durumlarda ise bu renk sinir kat sayısını yükseltebilmektedir. Turuncuyu göz kolay fark edebilmektedir. (Çağan, 1997: 56) Ayrıca neşe, coşku ve heyecan yaratabilmektedir. Bu nedenle komedi filmlerinde turuncunun yarattığı bu
etkiden sıklıkla faydalanılmaktadır.
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Turuncu tonlarına göre farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Koyu tonlu bir turuncu asabiyeti daha fazla yansıtmaktadır. Sakinlik duygusu ise şeftali tonu olarak
nitelendirilen açık turuncu ile ifade edilmektedir. Özellikle koyu turuncuda korku ve gerilim filmlerinde kullanılabilmektedir. Stanley Kubrick’in yönetmenliğini yaptığı The Shining (1980) isimli filmde turuncu renk fazlasıyla kullanılmış ve
gerilimli atmosfer bu şekilde oluşturulmuştur. Sürprizlerin rengi ise genelde açık
turuncudur. Turuncu rengin aşk dilinde pek fazla ağırlığı yoktur. (Stout, 2005: 56)
2.3. Sarı
Güneşin rengi olan sarı; mental çabayı, zihinsel parlaklığı, bilgeliği, iyimserliği,
sevgiyi ve merhameti içermektedir. Sinema ve televizyon sektöründe sıkça kullanılan bu renk kişilerin ruh hallerini olumlu yönde etkilemektedir. (Çağan, 1997: 55)
Sarı renkli objeler bir anda insanların dikkatlerini çekmektedir. Bu renk, görkemli
olduğundan dolayı insanlarda ilgi yaratmakta ve çeşitli sahnelerde ihanet duygusunu yansıtabilmektedir. (Üster, 1991: 72)
Sarı; temel olarak neşe ve keyif verici bir renktir. Aynı zamanda anlayışı ve sezgisel kavrayışı da açığa çıkarmaktadır. Altın tonlarındaki sarı, manevi yani ruhsal
kusursuzluğu ifade etmektedir. Sarı, gençliğin, memnuniyetin ve sevincin rengi olmakla birlikte gereğinden fazla kullanıldığında aklı, ruhu ve sinir sistemini
uyarmaktadır. Negatif titreşimlerde; korkaklığın, ön yargının ve yıkıcı biçimdeki
egemenliğin rengidir. Bu açıdan gerilim filmlerinde sarı bazı sahnelerde kullanılmaktadır. (Sharma, 2007: 24-25)
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Her rengin olduğu gibi yeşil rengin de kendine has nitelikleri bulunmaktadır.
Yeşil; öncelikle doğanın, tabiatın, ilkbaharın rengidir. Yeşil rengin tüm tonlarının
insanlar üzerinde pozitif etkileri bulunmaktadır. Sinirleri yatıştırıcı, iyileştirici,
huzur veren, sakin ve dinlendirici bir renktir. Negatif boyutuyla yeşil; kıskançlığı
ve tembelliği ifade edebilmektedir. Koyu yeşil tonu; iç karartıcı ve kimi zaman da
güçten düşürücü nitelikler taşıyabilmektedir. Sarımsı bir yeşil ise; zihinsel düzlemde cömertliği, psikolojik düzlemde ise ruhu sakinleştirmeyi sağlamaktadır. Bahar
yeşili ise; yepyeni bir yaşamı, doğuşu, yenilenmeyi, yeniden canlanmayı, neşeyi ve
memnuniyeti temsil etmektedir. (Sharma, 2007: 25-26)
Yeşil; yaratıcılığı körüklemektedir. Uyumun, güvenin, duyarlılığın ve bereketin rengidir. Bu özelliklerinin yanı sıra; büyümeyi, sıcakkanlılığı ve sakinliği de
yansıtmaktadır. Kimi İslam ülkelerinde yeşil cennetin rengidir. Din unsurunun
ağır bastığı çoğu filmde bu renk yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. (Çağan, 1997:
56) Spor programlarında yeşil ve tonlarından arka fonlarda yararlanılmaktadır.
Türkiye’de spor denildiği vakit akıllara doğrudan futbol geldiği için programlarda
kullanılan yeşil çim sahayı anımsatmaktadır.
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2.4. Yeşil

Mavi de özellikleri itibariyle yeşile benzer bir renktir. Sigmund Freud; maviyi “sakin bir renk” olarak nitelendirmektedir. Mavi tıpkı yeşil renk gibi; sakinliği,
sükûneti ve üretkenliği simgelemektedir. Bazı sağlık programlarında bu rengin
kullanılması izleyicilere manevi bir huzur ve rahatlık vermektedir. Mavi, insanları
asabi zamanlarında sakinleştirmekte ve aynı zamanda özgürlük anlamı taşımaktadır. Mavinin özgürlük anlamı görsel çalışmaların hemen hemen hepsinde kendisini göstermektedir. Aynı zamanda mavi, sessizliğin ve sakinliğin rengi olduğu
için filmlerin, dizilerin ve çeşitli reklâmların içerisinde bu renk, bu rengin tonları,
deniz, gökyüzü ve okyanuslar sıkça kullanılmaktadır. Mavi; ciddiyet, sadakat, gerçeklik ve bağlılık anlamları da taşımaktadır. (Çağan, 1997: 53) İletişimde de mavi
rengin önemi çok büyüktür. Bu renk; bedenin hararetini en düşük noktaya indirgemekte ve algıyı arttırmaktadır.
2.6. Mor
Mor; renkler içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu renk; bilimsel olarak kolayca açıklanamayan mistik ve fiziksel güçlerin görsel bir yansımasıdır. Ağırbaşlılık,
asalet, soyluluk, zenginlik, kudret, saygı, saygınlık, kibir, hüzün ve içe dönüklük
gibi anlamlar da taşımaktadır. (Sun, Sun, 1994: 54) Mor rengin negatif boyutları
da bulunmaktadır. Bu renk; bozuk bir ruh halini, ukalalığı, kendini beğenmişliği
ve sabırsızlığı da yansıtabilmektedir. Kararsız bir ruh hali daha çok mor renkle
yansıtılmaktadır. (Sun, Sun, 1994: 55)
Yüksek titreşimdeki mor ise iyi niyeti temsil etmekte, manevi düşleri ve özlemleri yükseltmektedir. Mor; refah ve artan bir üretkenlikle ilişkilendirilmektedir.
Mor renk; insanın manevi doğasını uyandırmaktadır. Bu açıdan mistik konuların
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2.5. Mavi
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anlatıldığı gerilim filmlerinde mor renk sıkça kullanılmaktadır. (Sharma, 2007:
28-29) Mor; sürekli karışık mesajlar sunmaktadır. Tarihsel olarak kraliyet ailesini
ve ihtişamı yansıtmakta; bununla birlikte hastalık ve çürümüşlükle de ilişkilendirilmektedir. Bütün bu özelliklerine rağmen mor; zihinsel karmaşıklığın yaşandığı
durumlarda sakinleştirici bir renk olarak da kullanılmaktadır. (Sharma, 2007: 41)
Sabah kuşağında yayınlanan televizyon programlarında mor rengin dekor ve
arka fon olarak kullanılması kadınların ilgisini bir hayli çekmektedir. Mor rengin
koyu tonları depresyonu yansıtmaktadır. Koyu tonlarındaki mor ile nefret duyguları ön plana çıkarılabilmektedir. (Stout, 2005: 64) Bireyler genelde; ürperme,
korku, stres ve kendilerini güvende hissetmedikleri zamanlarda mordan bir hayli
etkilenmektedirler. Çünkü bu renk insanlardaki nevrotik duyguları açığa çıkarmaktadır. Bu yönüyle renk; bilinçaltında insanları korkutmaktadır. Mor, zaman
zaman yönetmenlerin bakış açısına göre korku filmlerinde tercih edilen bir renktir. Çünkü intihar etme arzusunda olan insanların uzun süre baktığı bir renk olarak saptanmıştır. (Çağan, 1997: 59)
2.7. Kahverengi
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Kahverengi; doğurganlığı, dünyayı, yeryüzünü, verimliliği temsil etmektedir.
Ağır ve kasvetli bir renktir. Bununla birlikte; pek çok negatif etkisi bulunan yavaş
titreşime sahip bir renktir. (Sharma, 2007: 29) Kırmızı ve siyah renklerin karışımından elde edildiği için; her ikisinin özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır. Otorite ve kendine güven hissi vermektedir. Bireyler bu rengin; pozitif etkisiyle
gerçekçi bir kişilik oluşturabilmektedir. Negatif özellikleriyle değişken ve güvensiz
bir yapıyı yansıtabilmektedir. Kahverengi insanlarda düzen ve sebat duygularını
harekete geçirmektedir. (Sun, Sun, 1994: 170)
Yerkürenin, toprağın rengi olmasından dolayı kahverengi insanlar üzerinde
hareketlilik yaratmaktadır. Yapılan araştırmalarda bu rengin insan hareketlerini
hızlandırdığı sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda kahverengi; hırs, içe dönüklük, hızlı hareket, rahatlık ve basitlik anlamları da taşımaktadır. (Çağan, 1997: 57)
Kahverenginin negatif boyutları da bulunmaktadır. Bu renk; karşı cinsi çoğu zaman çekmesine rağmen kimi zaman itebilmekte, kişisel canlılığı azaltabilmekte,
yaşam gücünü bir anda pozitife çevirebilmekte ve doğanın ani ölümünü çağrıştırabilmektedir. Genelde dekor tasarımında kahverengi yalın durduğundan dolayı
tek başına tercih edilmemektedir. Bu renk; beyaz, kırmızı, turuncu ve sarı renkteki
öğelerle bir arada kullanılabilmektedir. (Sharma, 2007: 29)
2.8. Siyah
Siyah; gücü, tutkuyu, resmiyeti, soyluluğu ve otoriteyi simgelemektedir. Türkiye’de ve çeşitli toplumlarda keder, ölüm ve matem anlamlarına gelmektedir. Bununla birlikte; fesatlık, garez, kötü niyet ve karamsarlığı da çağrıştırabilmektedir.
Kısacası insanlar üzerinde olumsuz etkiler uyandırabilmektedir. Ancak, siyahın
konsantrasyon rengi olduğu da düşünülmektedir. Ünlü bilim adamı Einstein’ın
gün ışığı girmeyen ve perdeleri siyah olan bir odada konsantre olduğu belirtilmek76
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Siyah renk görsel sanatların tümünde ağırlıklı bir şekilde kullanılmaktadır.
Özellikle filmlerde, dizilerde ve televizyon sektöründe kötü adamlar, mafya elemanları ve karanlık işlerle uğraşan kimseler sürekli siyah renkli elbiseler tercih
etmektedir. Çünkü siyah, güç ve otorite anlamına da gelmektedir. Bu renk; filmlerde, dizilerde genellikle toplumu ve toplum kurallarını reddeden kişiler tarafından
tercih edilmektedir. Aynı zamanda siyah; gizemi de ifade etmektedir. Kötülüğün,
korkuların, stresli anların ve kargaşaların meydana gelişini siyah simgelemektedir.
Bu yüzden korku filmlerindeki çoğu sahnede siyah ve tonları sıkça kullanılmaktadır. Siyah şiddetin de rengidir. Bütün ateşli silahlar, tabancalar ve tüfeklerin rengi
genellikle siyahtır.
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tedir. (Çağan, 1997: 58) Türkiye’deki “karaları bağlamak” deyimi ise matemli durumlarda kullanılmaktadır. Japonya’da ve bazı Uzak Doğu ülkelerinde ise siyah
mutluluğun, coşkunun ve sevincin rengidir. O açıdan siyahın taşıdığı anlam yükü
ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bu rengin güven verici bir yönü de bulunmaktadır. (Sun, Sun, 1994: 171)

2.9. Beyaz

Beyaz güven verici ve uhrevi bir renktir. Açıklığın, istikrarın, sürekliliğin yansımasıdır. Dürüst ve temiz bir imaj yaratmak isteyen insanlar bu rengi daha çok
tercih etmektedir. (Çağan, 1997: 59) Bozulmamış, değerini kaybetmemiş ve kutsal
sayılan kavramlar daha çok beyazla temsil edilmektedir. Bunun yanı sıra asaleti,
zarafeti ve soğukkanlılığı da ifade etmektedir. Beyaz renk; kullanılan mekânı ya
da prodüksiyon setini olduğundan daha büyük göstermektedir. Gümüş rengine
yaklaşan beyaz ise, inancı ve kutsallığı simgelemektedir. (Hardin, Maffi, 1997: 295300)
2.10. Gri
ri; depresyonu, düşük enerjiyi, korkuyu, bencilliği, suskunluğu ve melankoliyi
ifade eden bir renktir. (Sharma, 2007: 42) Bu renk; kimi zaman sıkıntılı duyguları
ve olumsuzlukları yansıtabilmektedir. Gri bilim kurgu filmlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Uzay ve teknoloji bu renk ile bütünleştirildiği için bilim
kurgu filmlerindeki öğelerin hemen hemen tümü gridir.
2.11. Pembe
Pembe; uyumun, neşenin, şirinliğin ve sevginin simgesidir. Kadınların daha
sık tercih ettiği bir renktir. Sabah kuşağında yayınlanan televizyon programların77
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Beyaz; saflığın, temizliğin, masumiyetin ve doğruluğun ifadesidir. Doğu toplumlarında ölen kişinin daha temiz bir ruhsal dünyaya gittiğini göstermek için
ölüm ve matem beyaz renkle sembolize edilmektedir. Ölen insanların kefen renkleri bundan dolayı beyazdır. Beyaz aynı zamanda tarafsızlığın da rengidir. Bununla
birlikte bu rengin yansıtıcı özelliği de bulunmaktadır. (Sun, Sun, 1994: 169) Görsel
sanatlarda beyaz renk ve beyaz mendil iyi niyetin sembolüdür. İstikrar, emniyet ve
muntazam bir iş prensibini yansıtmaktadır.
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da bu renk sıkça kullanılmaktadır. (http://www.colormatters.com/pink, Erişim Tarihi: 10.11.2013) İnsanları rahat hissettiren ve dinlendiren bir renktir. Türk kültüründe pembe mutluluğun rengidir. Çünkü Türk Sineması’nda mutluluğun simgesi
“pembe panjurlu ev”dir. Pembe hayaller olumlu ve mutluluk verici olaylar üzerine
kurulmaktadır. Pembe; saldırganlık ve şiddet duygularını minimum seviyeye indirgemektedir.
Pembe, fiziksel bir uyarıcı niteliği de taşımakta, aynı zamanda yaratıcılığı da
olumlu yönde etkilemektedir. Sağlıklı olmanın ve daima genç kalmanın ifadesi
olarak da tanımlanabilmektedir. Pembe tıpkı kırmızı gibi aşkı ve sevgiyi çağrıştırmaktadır.
3. Sinemada Renklerin Kullanımı
Gerek sinemada, gerek tiyatroda ve gerekse de televizyon sektöründe görsel
tasarımın en önemli öğelerinden biri şüphesiz ki renktir. Anlaşılacağı üzere her
rengin kendine özgü bir anlam yükü bulunmaktadır. Bununla birlikte renklerin
birbiriyle ilişkili bir şekilde kullanılması renk uyumunu ortaya çıkarmaktadır.
Renk uyumu, renklerin diline uygun bir şekilde oluşturulabileceği gibi yönetmenin bakış açısına göre de şekillenebilmektedir.
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3.1. Renk Uyumu (Ahengi)
Tabiatta her şey belli bir uyum (ahenk) içerisindedir. Uyum kelime anlamı ile
“bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluktur.” Renklerin uyumlu bir şekilde kullanılması izleyicinin ilgisini önemli ölçüde arttırmaktadır. Çünkü renkler görsel kompozisyonla ilgili birçok bilgiyi izleyicilere yansıtmaktadır. Görsel
kompozisyonda aynı büyüklükte iki karşıt renk yan yana geldiğinde göz rahatsız
olmaktadır. Çünkü zıt iki renk gözün ayırt edebilme özelliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle yönetmenler genellikle renklerden birini pasif, diğerini aktif duruma getirebilmek için iki karşıt rengi aracı bir renk ile bağlayarak sorunu çözebilmektedirler. (Keskinok, Erişim Tarihi: 11.11.2013) Ayrıca tonlama sayesinde ikinci
rengin baskınlığı azaltılmakta; üçüncü rengin ağırlığı ise yok denecek kadar az bir
seviyeye indirgenmektedir. Doğru oranlama ile renklerin belirli bir anlam oluşturacak şekilde bir araya gelmesiyle birlikte renk ahengi (uyumu) sağlanmaktadır.
Renk ahenginde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise sıcak-soğuk renk
uyumudur. Görsel tasarımda renkler ve renk grupları insanları; algılama ve hissediş açısından etkilemektedir. Dolayısıyla bir renk insanı coştururken diğer bir
renk ise sakinleştirebilmektedir. Kırmızı sıcak, mavi ise soğuk renk olarak adlandırılmaktadır. Renk yelpazesinde ise kırmızıya doğru gidenler sıcak, maviye doğru
gidenler ise soğuk renkler şeklinde ifade edilmektedir. Fakat bazı durumlarda bu
genelleme geçerli olmamaktadır. Terminolojik olarak kırmızı, turuncu, kırmızıya
yakın sarılar, sıcak renkler; mavi, yeşil ve yeşilimsi sarılar ise soğuk renklerdir. Rudolf Arnheim’e göre renklerin sıcak-soğuk olarak ikiye ayrılması insanların renklerle ilişkilendirdiği olaylarla bağlantılıdır. (Kılıç, 2004: 54)
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3.2. Sinemada Renk
Bir sinema filmi sadece belli bir olayı, hikâyeyi anlatmak amacıyla çekilmemektedir. Anlatılan hikâyeye sanatsal bakımdan özgün anlamlar yükleyebilmek
de önemlidir. “Sinema dili” bu noktada ön plana çıkmaktadır. Sinemanın renklenmesi ve sesli filmlere geçişle birlikte yönetmenler bu duruma karşı çıkmışlardır.
Şarlo karakteriyle tanınan Charlie Chaplin sesin görüntüsel bütünlüğü zedelediğini iddia ederken; Sovyet yönetmen Eisenstein, sesin kompozisyon kurmada zayıflamaya yol açtığını savunmuştur.
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Karşıt renklerle de belli bir uyum sağlamak mümkündür. Böylelikle gerilim
yüklü bir atmosfer elde edilebilmektedir. Karşıt renk uyumu daha çok korku ve
gerilim filmlerinde kullanılmaktadır. Bu sayede izleyici, renklerin karşıt etkisiyle
birlikte algısını gittikçe arttırmaktadır. Karşıt uyumda renklerden birisi çoğunlukta bulunmak koşuluyla soğuk ve sıcak renklerin tümü kullanılabilmektedir.
(Keskinok, Erişim Tarihi: 11.11.2013)

Sinemacılar rengin olmadığı dönemlerde siyah ve beyazın tonlarını kullanarak
renk ahengi oluşturmaya çalışmışlardır. Ancak istenen ahenk tüm çabalara rağmen yakalanamamıştır. (Redd, Erişim Tarihi: 27.09.2013) Sinemanın renklendiği
ilk dönemlerde sinemacılar rengi sadece öz niteliklerinden dolayı kullanmışlardır.
Sinema sanatının gelişimi ile birlikte renk sanatsal bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak renklerin kullanımı kimi zaman yönetmene de bağlı olabilmektedir.

3.2.1. Western Filmler
Western filmlerde olaylar genellikle henüz tümüyle denetlenemeyen, keşfedilmemiş alanlarda meydana gelmektedir. Çorak bozkırlar, uçsuz bucaksız topraklarla donanmış çöllerin rengi ise hep kahverengidir. (Abisel, 1995: 99-101) Bununla
birlikte filmlerin başrol oyuncuları olan kovboyların giysileri, çizmeleri hatta atlarının rengi de çoğu zaman kahverengidir. Bu filmlerin hemen hemen tümünde kahverengi ağırlıklı bir şekilde kullanılmaktadır. Çünkü yerkürenin, toprağın
rengi olmasından dolayı insanlar üzerinde hareketlilik yaratmaktadır. Bunun yanında kahverengi giymek hırslı, azimli bir yapıyı ve etrafa hâkim olma arzusunu
simgelemektedir. (Çağan, 1997: 57) Gerek “Bir Avuç Dolar” (1964) da, gerek “Çöl
Aslanı”nda (1956), gerekse de “Bir Zamanlar Batıda” (1968) isimli filmlerde kahverenginin tüm bu özellikleri ön plana çıkmaktadır. Çöllerin, bozkırların kahverengi
ve tonlarında olması da hareketli olayların geçeceğini izleyicilere yansıtmaktadır.
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Renklerin taşıdığı anlam bireysel algılara göre değişiklik gösterebilmektedir.
İzleyicilerin geçmişleri, edindikleri tecrübeleri ve hayata bakış açıları renkleri
farklı algılamalarına neden olabilmektedir. (Anger, Allison, 2005: 6) Çünkü görsel tasarımın her öğesinde kullanılan renk unsuru doğrudan insan psikolojisi ile
bağlantılıdır.
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3.2.2. Korku ve Gerilim Filmleri
Korku ve gerilim filmlerinde çevre koşullarının farklı unsurlar taşıması, tüm
kapalı ve açık mekânların kullanılması kaçınılmaz olarak bu filmlerin görsel niteliklerini etkilemektedir. Bu tür filmlerde ürkütücü bir atmosferin, gerilimli anların yaratılması her şeyden önemli olduğundan dolayı ışık-gölge zıtlıklarına sıklıkla
başvurulmaktadır. Işık-gölge zıtlıkları özellikle siyah-beyaz korku filmlerinde ön
plana çıkmaktadır. “Dr.Caligari’nin Muayenehanesi” (1920) “Frankenstein” (1931),
“Frankenstein’in Gelini” (1935) gibi siyah-beyaz filmlerde korku öğesi siyah-beyazın zıtlıkları ve grinin tonlarıyla yakalanmıştır.
Korku sinemasında kullanılan kırmızı ve özellikle siyah renk oluşturulmak
istenen atmosferi desteklemektedir. Kırmızı, yapısı itibariyle insanları heyecanlandıran bir renktir. Kanı, ölümü ve ateşi yansıtmaktadır. Bu açıdan korku filmlerinde kırmızı en çok kullanılan renkler arasında yer almaktadır. (Watkins, 2002:
117-119) “Elm Sokağı’nda Kâbus” (1984), “13.Cuma” (1980), “Suspiria” (1977)… gibi
korku filmlerinde kırmızı duvarlar, alevli sahneler ve kan görüntülerinde ağırlık
her zaman kırmızı renktedir. Bu şekilde insanların nabız atışları hızlanmaktadır.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Korku ve gerilim filmlerinde sıkça kullanılan bir diğer renk de az önce belirtildiği gibi siyahtır. Kötülüğün, kindar duyguların, stresli durumların yansıtılması
bu renkle gerçekleştirilmektedir. (Watkins, 2002: 121) Bu açıdan “Cadılar Bayramı” (1978), “Çığlık” (1996), “Son Durak” (2000) gibi seri filmlerde yönetmenler
tarafından bu renge sıkça başvurulmaktadır. Genellikle bu tür filmlerin ölüm ve
cinayet sahnelerinde siyah ve tonları ağırlık kazanmaktadır.
Kimi zaman turuncu rengin fazla kullanılması da olumsuz bir atmosfer oluşturabilmektedir. Turuncu da tıpkı kırmızı gibi çok yüksek titreşimlere sahip bir
renktir. (Sharma, 2007: 24) Örneğin; Stanley Kubrick’in “Cinnet” (1980) isimli filminde gerilim duygusunun yükseltilmesi adına turuncu renkli bir halı kullanılmıştır. Çünkü turuncu rengin olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Bu renge uzun
süreli bakıldığında karşı taraf negatif bir şekilde etkilenmektedir.
3.2.3. Gangster (Mafya) Filmleri
Gangster filmlerinde ve dizilerinde en fazla kullanılan renk siyahtır. Çünkü siyah renk ve siyah elbiseler güç ile birlikte otoriteyi yansıtmaktadır. (Watkins, 2002:
122) Bu tip filmlerde ve dizilerde mafya üyelerinin giydikleri takım elbiseler genellikle siyah renktedir. Türkiye’de yayınlanan ve yoğun izleyici potansiyeline sahip
Kurtlar Vadisi dizisinin başkahramanı Polat Alemdar genellikle siyah takım elbise
giymektedir. Yine dünya sinemasında iz bırakmış “Baba” (1972) isimli filmde de
mafya üyelerinin tercih ettiği renk siyahtır. Bu tür filmlerde siyah rengi liderler ve
yönetmeyi sevenler tercih etmektedir. Gangster filmlerinde mafya liderlerini başka renk elbiseler içerisinde görmek oldukça zordur. Dünya sinemasında adından
sıkça söz ettiren “Yaralı Yüz” (1983) isimli filmin başrol oyuncularından Al Pacino
filmin çoğu sahnesinde siyah takım elbise içerisinde görülmektedir. Bu durum,
oyuncunun otoriter ve kararlı yapısını izleyicilere yansıtmaktadır.
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Bilim-kurgu sineması, yakın ya da uzak gelecek ile ilgili hikâyelerin bugün
mümkün olmayan bilim-teknoloji unsurları kullanılarak sinematize edilmesi temeline dayanmaktadır. Bu tür filmlerde başka gezegenlerden gelen uzaylılar, yaratıklar konu edilmektedir ve mekân çoğu zaman uzaydır. “Alien” (1979) , “Predator”
(1987), “Star Wars” (1977) gibi filmlerde gri tonlar hep ağırlıktadır. Özellikle çelik
grisi, üniformalarda ve uzay üslerinde sıkça kullanılan bir renktir.
3.2.5. Komedi Filmleri
Komedi; kişilerin, olay ve adetlerin gülünç, eğlendirici, yönlerini göstermek
amacıyla ders vermeyi ve hoşça vakit geçirtmeyi hedef edinen film türüdür. Sırf
güldürmek amacıyla yapılan filmlerin yanı sıra güldürürken düşündürmeyi amaç
edinen filmler de mevcuttur. Komedi filmlerinde renk sınırlaması yapmak oldukça
güçtür. Genelde insanların ilgisini çekecek sıcak renkler tercih edilmektedir. Ancak kimi zaman hiciv amaçlı koyu renklerin kullanıldığı da görülmektedir. (Stout,
2005: 56) Türk Sineması’ndan örnek vermek gerekirse; “Recep İvedik” adlı komedi
filminde Recep karakteri sürekli turuncu bir gömlek giymektedir. Çünkü turuncu
eğlencenin rengidir.
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3.2.4. Bilim-Kurgu Filmleri

Melodram filmlerinde de kimi sahneler insanları güldürebilmektedir. Örneğin; Ezel Akay’ın yönettiği “Neredesin Firuze” (2004) isimli filminde sıcak tonlar
ağırlıktadır. Filmdeki meşhur dans sahnesinde Cem Özer, Haluk Bilginer ve Özcan Deniz parlak sarı takım elbiseleriyle dans edip şarkı söylemektedir.
Dram filmleri doğrudan izleyicilerin duygularına hitap etmektedir. Filmlerde
aşk öyküleri, kavuşamayan sevdalılar, acı hikâyeler konu edilmektedir. (Grolier International Americana, 1993: 96) Bu tür filmlerde pembe, kırmızı ve beyaz gibi
renkler ağırlıklı bir şekilde kullanılmaktadır.
“Titanic” (1997) dünya çapında ses getirmiş bir filmdir. Bu filmde ağırlık beyaz renktedir. Beyaz saflığın ve temizliğin ifadesidir. Beyaz renk, gemide yaşanan
aşkın saf ve temiz olduğunu izleyicilere yansıtmaktadır. Polonyalı yönetmen Krzysztof Kieslowski’nin Renk Üçlemesinden “Beyaz” (1994) isimli filmde beyaz tonlar
ağırlıklı bir biçimde kullanılmıştır. Motivasyon bozukluğu ve her şeyi kabullenme
beyaz rengin negatif yönüdür. (Hartman, 2008: 111-114) Filmde karakterlerin motivasyon bozukluğu ve kendilerini çıkmazda hissetmesi beyaz renkle ifade edilmektedir.
Julia Roberts’ın Dermot Mulroney ile başrolünü paylaştığı “En İyi Arkadaşım
Evleniyor” (1997) isimli filmde ise imkânsız bir aşk konu edilmektedir. Filmde genellikle kırmızı ve pembe gibi aşkı, sevgiyi yansıtan renkler kullanılmıştır. Ayrıca
bu film kırmızı, pembe, beyaz gibi renklerden oluşan bir jenerikle başlamaktadır.
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3.2.6. Dram Filmleri
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3.2.7. Macera, Aksiyon Filmleri
Macera filmlerinin yelpazesi çok geniştir. Bu tür filmlerde belli bir olay örgüsü
bulunmakta ve tüm olaylar birbirini takip etmektedir. Özön, bu türü “Kişilerinin
tehlikelerle dolu, serüvenli bir yaşam sürdükleri, soluk kesici görünçlüklerle, kahramanca davranışlarla dolu, hızlı dizemli filmler” şeklinde ifade etmektedir. (2000:
614) Macera filmlerinde hemen hemen her renk kullanılmaktadır. Bundan dolayı
renk kısıtlaması bulunmamaktadır.
Macera filmlerinde görsel efektlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklı
anlatım teknikleri ve çeşitli renklerin bir arada kullanımı anlatımı öznelleştirmekte ve izleyici konuya odaklamaktadır. “Matrix” ve “Yüzüklerin Efendisi” gibi
filmlerde kullanılan görsel efektler ve renkler öznel bir anlatım dili oluşturmuş,
böylece izleyicilerin sunulan kompozisyondan etkilenme düzeyi artmış, renkler
aracılığıyla gerçeklik algısı yeniden biçimlendirilmiştir. (Şentürk, 2008: 172)
Sonuç
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Gerek sinemada, gerek televizyonda ve gerekse de tiyatro gibi sanatlarda görsel
tasarımın etkisi son derecede büyüktür. Görsel tasarımın çizgi, yön, büyüklük, biçim, doku ve renk gibi öğeleri bulunmaktadır. Sayılan bu öğeler içerisinde “renk”
ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü renklerin dili aracılığıyla anlatılmak istenen olay ya
da hikayelerin etkisi arttırılabilmektedir. Renkler, izleyicinin konuya odaklanmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte renklerin dili kullanılarak oluşturulan
kompozisyon, izleyicinin aklında daha kolay yer edebilmektedir.
Renk olgusu tarihin her safhasında güzel sanatlar için kullanılmıştır. Görsel
tasarımda ton da renk kadar önemli bir konumdadır. Kompozisyonda ahengin
sağlanabilmesi adına tonlamalara dikkat edilmelidir. Birbirine yakın tonlar uyum,
birbirine uzak tonlar ise zıtlık ifade etmektedir. Ton, görsel tasarımın diğer temel
öğeleri ile doğrudan ilişki içerisindedir.
Her renk birbirinden farklı anlamlar taşımaktadır. Bundan dolayı; dizilerde,
reklâmlarda, filmlerde ve diğer görsel mecralarda renk olgusu bu diline uygun bir
biçimde kullanılmaktadır. Fakat kimi durumlarda yönetmen kendi sanatsal diline
uygun olarak renkleri alışılmış anlamları dışında kullanabilmektedir. Göstergebilim açısından renkler çoğu zaman sözle anlatılamayan duyguları, düşünceleri
yansıtabilmektedir. Bu açıdan renkler gelişigüzel bir biçimde değil insanlar üzerinde bıraktığı etkilere göre kullanılmalıdır. Tam bu noktada renklerin psikolojik
etkileri devreye girmektedir. Çünkü bireylerin geçmişte edindikleri deneyimler ve
yaşadıkları renklerin insanlar üzerinde yaratmış olduğu etkinin değişmesine neden olabilmektedir.
Renk, sinematografik anlatıma derinlik kazandırmaktadır. Sinema tarihinin
her noktasında renk, yönetmenler tarafından başvurulan önemli bir unsur olmuştur. Görüldüğü gibi renklerin taşıdığı anlam yükü yönetmenin bakış açısına göre
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değişiklik gösterebilmektedir. Her rengin ifade ettiği, taşıdığı anlam birbirinden
farklıdır. Sadece sinemada değil, televizyonda, tiyatroda, resimde ve diğer sanatlarda renk öğesi görsel anlatımın temel unsurları arasında yer almaktadır.
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Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları
Üzerine Bir Araştırma
A Study Into The Nutrition Knowledge And Habits Of The First
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Özet :
Bu araştırma Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgi düzeylerini saptamak amacıyla 101 birinci sınıf öğrencisi, 174 altıncı sınıf
olmak üzere toplam 275 öğrenci üzerinde yürütülmüştür.
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275 öğrenciye gözlem altında anket uygulanıp, veriler SPSS Windows 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %46,25’i erkek, %53,75’i kız öğrencilerden oluşmaktadır.
Öğrencilerin sınıflarına göre beden kütle indeksi değerlendirildiğinde, birinci sınıf öğrencilerinin %78.7’sinin normal grupta, %9.8’inin fazla kilolu/şişman grupta ve
%11.5’inin de zayıf grupta olduğu saptanmıştır. Altıncı sınıf öğrencilerinin %82.2’si
normal grupta, %13.9’u fazla kilolu/şişman grupta ve %4.0’ı zayıf gruptadır. Öğrencilerin öğün atladığı ve en çok atlanan öğünün birinci sınıflarda %30,5 ile öğle yemeği,
altıncı sınıflarda %20,8 ile sabah kahvaltısı ve öğle yemeği olduğu saptanmıştır. Birinci
sınıf öğrencilerinin gün içinde ana ve ara öğün olmak üzere %51,1’inin üç, %16,7’sinin
dört, %8,6’sının beş, altıncı sınıf öğrencilerinin ise %60,4’ünün üç, %20,8’inin dört,
%5,0’inin beş öğün yemek tükettiği tespit edilmiştir. Birinci sınıfların %38,5’i, altıncı
sınıftakilerin ise %55,4’ü üzüntülüyken hiç yemediklerini, sevinçliyken birinci sınıfların %37,9’u, altıncı sınıftakilerin %58,4’ü daha çok yediklerini, yorgunken birinci
sınıfların %33,3’ü daha az yediklerini ya da değişiklik olmadığını, altıncı sınıftakilerin ise %44,6’sının yemek yeme davranışlarında değişiklik olmadığını belirtmiştir.
Altıncı sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre temel beslenme bilgi sorularına daha fazla doğru cevap verdikleri tespit edilmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinin
* Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi , Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği. Aile Ekonomisi ve
Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, gokhancetin64@hotmail.com
** Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Gıda ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, fulya.sarper@gmail.com
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beslenme bilgi puanı ortalamaları %55,9, altıncı sınıf öğrencilerinin %62,1’dir. Altıncı
sınıf öğrencilerinin toplam genel beslenme bilgi puanları birinci sınıflardan anlamlı
olarak yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak tıp fakültesi eğitiminin öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerine olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

The study was carried out to determine the nutrition habits and the nutrition
knowledge level of the students of faculty of medicine over 275 students in total, 174
first grade and 101 sixth grade students.
A questionnaire was applied to 275 students under observation and it was analyzed
through SPSS Windows 15.0 package program. Of the students, 46.25% were boys and
53.75% were girls.
Upon the evaluation of the body mass index of the students regarding their grades,
it was found that 78.7% of the first grade students were in normal group, 9.8% were in
overweight / obese group and 11.5% were in slim group. As for sixth grade students,
82.2 were in normal group, 13.9% were in overweight / obese group and 4.0 were in
slim group. It was determined that students skipped meals and the meal skipped was
lunch for the first grade students at the rate of 30.5% and it was breakfast and lunch for
the sixth grade students at the rate of 20.8%. It was found that 51.1% of the first grade students consumed three meals, 16.7% consumed four, 8.6% consumed six meals,
while 60.4% of the sixth grade student consumed three, 20.8% consumed four, 5.0%
consumed five meals as main meal and snacks. Of the first grade students, 38.5% and
55.4% of the sixth grade students pointed out that they do not have meals when they
are sad, 37.9% of the first grade students and 58.4% of sixth grade students have meals
when they are joyful, and 33.3% of the first grade students expressed that they have
less meal when they are tired while 44.6% of the sixth grade students indicated that
they do not have a change in their eating habits. It was found that sixth grade students responded the questions concerning basic nutrition knowledge more accurately
compared to first grade students. The mean scores of first grade students at nutrition
knowledge were 55.9%, while those of the sixth grade students were 62.1%. Total general nutrition knowledge scores of the sixth grade students were found significantly
higher than first grade students. As a conclusion, it was found that medical education
has a positive impact on the nutrition knowledge levels of the students. Key Words:
Science, Concept maps, Science education
Keywords: Adolescent, nutritional knowledge, nutritional habit, faculty of medicine students
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Giriş :
İnsan hayatını devam ettirebilmesi için diğer bütün canlılar gibi besin alma
durumundadır. Beslenme, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin
yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. İnsan sağlığı için yetersiz beslenme ne kadar zararlı ise gereğinden fazla beslenmekte oldukça zararlı ve
tehlikelidir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kişinin öncelikle kendi sağlığını
koruması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.
Beslenme alışkanlıkları; kişilerin eğitim düzeyleri, sosyo-ekonomik durumları,
çevre, iklim, meslekleri ve çalışma durumları, yaşadıkları toplumun gelişmişlik
düzeyi ve yetiştikleri aile ortamından etkilenerek gelişip yerleşmektedir. Beslenme
alışkanlıklarının doğru bir şekil alabilmesi için insanların beslenme konusunda
eğitilmesi gerekmektedir (Daşbaşı, 2003).
Beslenme; sağlığı korumak geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için
vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda
almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir (Kutluay, 2003).
Yeterli ve dengeli beslenemeyen bir toplumun sağlıklı ve iş görebilir güçte
yaşaması, ekonomik ve sosyal refahın artması mümkün değildir. Yeterli ve dengeli
beslenme sadece bireylerin yaşamsal faaliyetleri için değil tüm toplumun gelişmesi
için temel koşuldur. Yeterli ve dengeli beslenmenin zihinsel gelişime ve iş verimine
olumlu etkileri, beklenen yaşam süresini yükseltmesi, sağlık risklerini azaltması
gerçeğinin ortaya konması ile tüketicilerde giderek tüketme yerine doğru ve dengeli tüketme anlayışı geliştirmiştir (Dölekoğlu ve Yurdakul, 2004).
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Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal pek çok sağlık sorunu ile karşı
karşıya kalmaktadır. Ancak bunların arasında sağlıksız ve dengesiz beslenme
alışkanlığı ve buna bağlı olarak gelişen hastalıklar ilk sırada yer almaktadır
(Demirezen ve Coşansu, 2005 ).
Günümüzde sağlıksız beslenmenin önemli rol oynadığı kronik hastalıklar
gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkelerin de sorunudur. Bu nedenle yetişkin
çağda kötü beslenme alışkanlığını değiştirmek zor olduğundan erken yaşlarda
sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması kritik bir öneme sahiptir (Türk ve
ark, 2007).
Gençlerin beslenmesini etkileyen önemli bir etmen de beslenme bilgisinin yetersizliğidir. Beslenme bilgisinin yetersizliği ve ağır ekonomik şartlar gençlerin
yeterince beslenememesine yol açmaktadır. Yüksek öğretim gençliğinin doğru
beslenme alışkanlıklarına sahip olması; hem kendi sağlıkları hem de bu grubun
örnek model olma rolü nedeniyle toplumsal önem taşımaktadır (Vançelik ve ark,
2007).
Sağlığın korunması ve hastalıkların iyileşme hızının arttırılmasında beslenme
konusunda bireyin ve toplumun bilinçlendirilmesi gereklidir. Bu yüzden, insan
sağlığı üzerinde etkili olan, yönlendiren, eğiten kişilerin yeterli beslenme bilgi
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İnternlerin (Tıp fakülteleri 6. sınıfında okuyan öğrencilere verilen ünvan)
beslenme ve diyet bilgilerinin yetersiz olmasında, çeşitli derslerde verilen beslenme
bilgilerinin dağınıklığı, entegre edilememesi ve bazen de çelişkili olmasının etkisi
olabilir. Kaldı ki hekim adaylarının üçte biri ideal ağırlık sınırlarının dışındadır.
Bu sebeple tıp fakültelerinde genel beslenme ve diyet eğitiminin içeriği, niteliği,
koruyucu ve iyileştirici bilgilerle entegrasyonu gözden geçirilmelidir. Tıp öğrencilerinin beslenme ve diyet ile ilgili eğitimlerinde diyetisyenlerden yararlanılması da
düşünülmelidir (Bodur ve Çatalkaya, 1995).
Öğrencilerin beslenme sorunlarının çözümlenmesi; onlara doğru bilgiler verilerek yapılan beslenme eğitimi yoluyla, alışkanlıklarındaki yanlışlıkları düzeltmelerini sağlayarak başarılabilir. Yüksek öğretim gençliğinin yeterli ve dengeli beslenmesi, hem kendi sağlıkları ve başarıları, hem de gelecek kuşaklara iyi beslenme
alışkanlıkları kazandırmaları açısından önem taşımaktadır (Tokgöz ve ark., 1995 ).
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düzeyine sahip olması gerekmektedir. Ülkemizde, tıp alanında eğitim alan öğrencilerin beslenme bilgi düzeyleri üzerinde yapılmış araştırmaların sayısı yeterli
değildir (Özçelik ve Sürücüoğlu, 2000).

Yükseköğretim gençliği arasında yeterli ve dengeli beslenmeyi bilen ve yeterli
ve dengeli beslenme davranışına sahip olması gereken en öncelikli gruplardan biri
kuskusuz ki tıp öğrencilerdir. Tıp öğrencileri yani geleceğin doktorlarının kendi
beslenme bilgi ve alışkanlıklarının iyi olması gerekir ki topluma da iyi beslenme
alışkanlıkları aşılayabilsinler. Bu nedenle çalışma, tıp fakültesi birinci ve altıncı
sınıfa devam eden öğrencilerin beslenme bilgilerini ve alışkanlıklarını ortaya
koymak amacıyla bu çalışma planlanıp yürütülmüştür.

Bu çalışma; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci ve son
sınıf 275 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır.
Tıp fakültesinden izin alınarak veriler 81 soruluk anket formu ile toplanmıştır.
Anketin hazırlanmasında konu ile ilgili kaynaklardan ve uzman kişilerin
görüşlerinden yararlanılmıştır. Bu anket formu 50 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Böylelikle soruların anlaşılma derecesi ve öğrencilerin sorulara bakış açısı
tespit edilmeye çalışılmıştır.
Veri Toplama Aracının Özellikleri:
1. Bölüm (Kişisel Bilgiler): Bu bölüm öğrencilerin kişisel bilgileri ile ilgili 21
soruyu içermektedir. Öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, medeni durumu, barınma durumu, çalışma durumu, mezun olduğu lise türü, geldiği
il ve yerleşim birimin özelliği, sosyal faaliyetlere katılıp katılmadığı, beslenme ile
ilgili konulara ilgisinin olup olmadığı, tıp fakültesinde beslenme eğitimi alma durumu ve beslenme ile ilgili düzenlemesi, muhtemel bir eğitim programına nasıl bir
yaklaşım gösterecekleri ile ilgili sorular yer almaktadır.
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2. Bölüm (Beslenme Alışkanlıkları): Bu bölüm öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ile ilgili 13 soruyu içermektedir. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde beslendiklerine inanma durumu, günlük öğün sayıları, gerçekleştirilen öğünler, öğün atlama nedenleri, yemek yeme şekilleri, bazı yiyecek-içeceklerin tüketim sıklıkları ile
ilgili sorular yer almaktadır.
3. Bölüm (Beslenme Bilgisi): Soru formunun beslenme bilgisi bölümünde 47
çoktan seçmeli soru yer almaktadır. Önceden uygulanıp denemiş olan bilgi sorularına ankette yer verilmiştir.
Toplanan veriler, SPSS 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve farkın anlamlılığını test etmek üzere
“ki-kare” testi kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımlarına bakmak için yüzde ve
frekans hesaplamaları yapılmıştır. Öğrencilerin beslenme bilgilerini yeterli bulup
bulmadıkları değişkenine göre beslenme bilgi puanlarında fark olup olmadığını
bulmak için Krusukal-Wallis H Testi kullanılmıştır.
ki-kare testi uygulanmıştır
2. Bulgular Ve Tartışma
3.1. Kişisel Bilgiler İle İlgili Bulgular
Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri (n=275)

Cinsiyet
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Yerleşim yeri
Medeni
Durum

Barınma

İş

Lise

88

Erkek
Kız
Kent Merkezi
Kırsal Alan
Evli
Bekâr
Nişanlı
Yurtta kalıyorum
Ailemle yaşıyorum
Akrabalarımın yanında
Arkadaşlarımla evde
Tek başıma tuttuğum evde
Çalışıyorum
Çalışmıyorum
Genel Lise
Anadolu Lisesi
Fen Lisesi
Anadolu Meslek Lisesi
Meslek Lisesi
Süper Lise
Çok Programlı Lise
Sosyal Bilimler Liseleri

n
73
101
153
21
8
156
10
77
31
12
39
15
13
161
12
92
47
4
1
4
0
14

Bir

%
42,0
58,0
87,9
12,1
4,6
89,7
5,7
44,3
17,8
6,9
22,4
8,6
7,5
92,5
6,9
52,9
27,0
2,3
0,6
2,3
0,0
8,0

n
51
50
89
12
1
93
7
19
24
7
44
7
18
83
7
53
27
1
0
7
0
6

Altı

%
50,5
49,5
88,1
11,9
1,0
92,1
6,9
18,8
23,8
6,9
43,6
6,9
17,8
82,2
6,9
52,5
26,7
1,0
0,0
6,9
0,0
5,9

Toplam
n
%
124 46,25
151 53,75
242
88
33
12
9
1.8
249
90,9
17
6,3
96
34,9
55
20
19
6,91
83
30,18
22
8
31
12,65
244 87,35
19
6,91
145 52,73
74
26,91
5
1,82
1
0,36
11
4
0
0
20
7,27

Tablo 1’den görüldüğü gibi birinci sınıf öğrencilerinin %58,0’i kız, %42,0’si
erkek, altıncı sınıf öğrencilerinin ise %50,5’i erkek, %49,5’i kız öğrencilerin oluşturduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yerleşim yeri incelendiğinde, birinci ve altıncı
sınıf öğrencileri sırasıyla %87,9 ve %88,1 oranı ile yükseköğrenim görmek için kent
merkezi özelliği taşıyan yerleşim birimlerinden gelmiştir. Öğrencilerin medeni durumları incelendiğinde, birinci sınıf öğrencilerinin %89,7’si, altıncı sınıf öğrencilerinin %92,1’i bekârdır. Öğrencilerin barınma durumları incelendiğinde, birinci
sınıf öğrencilerinden yurtta kalanlar grubun %44,3’ünü, arkadaşları ile birlikte
kalanlar %22,4’ünü ve ailesi ile birlikte yaşayanlar %17,8’ini oluşturmaktadır.
Altıncı sınıf öğrencilerinden arkadaşları ile birlikte kalanlar grubun %43,6’sını ve
ailesi ile birlikte yaşayanlar %23,8’ini yurtta kalanlar %18,8’ini oluşturmaktadır.
Çalışma durumları incelendiğinde; birinci sınıf öğrencilerinin %7,5’nin çalıştığı,
altıncı sınıf öğrencilerinin ise %17,8’nin çalıştığı tespit edilmiştir.
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Araştırma kapsamına alınan birinci sınıf öğrencilerinin %52,9’unun Anadolu lisesi, %27,0’sini Fen lisesi, altıncı sınıf öğrencilerinin %52,5’ini Anadolu lisesi,
%26,7’sini Fen lisesi öğrencilerinin oluşturduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2. Öğrencilerinin Beden Kütle İndeksi Dağılımının Sınıf Düzeyine Göre
Karşılaştırması
Sınıf
n
Zayıf (18,5 ve
BKİ

%

Ki-kare Test

Altı
n

%

kg/m2 )

20

11,5

4

4,0

Normal (19,0-24,9 kg/m2)

137

78,7

83

82,2

Şişman (25-29,9 kg/m2)

17

9,8

14

13,9

Toplam

174

100,0

101

100,0

Ki-kare

p

5,200

0,074

Tablo 2’ye göre beden kütle indeksi değerlendirildiğinde, birinci sınıf öğrencilerinin %78,7’si normal, %9,8’i fazla kilolu/şişman ve %11,5’i de zayıf gruptadır.
Altıncı sınıf öğrencilerinin %82,2’si normal, %13,9’u fazla kilolu/şişman ve %4,0’ü
zayıf gruptadır. Sınıflara göre öğrencilerin beden kütle indeksleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (p>0.05).
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Tablo 3. Öğrencilerin Tıp Fakültesini Tercih Etme Durumlarının Sınıf Düzeyine Göre Karşılaştırılması
Sınıf
Bir
n
%

Altı
n

%

İnsanları sevmem ve
onlara yardım etmek
istemem

65

37,4

33

32,7

Toplumda saygı
duyulan
bir meslek olması

74

42,5

40

39,6

Sağlık sorunları ile
uğraşıyor
olmam nedeniyle

20

11,5

18

17,8

Ailemin isteği ile

15

8,6

10

9,9

Toplam

174

100,0

101

100,0
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Tercih Nedenleri

Tıp fakültesini
neden tercih
ettiniz?

Ki-kare Test
Ki-kare

p

2,492

0,477
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Tablo 3’den görüldüğü gibi birinci sınıf öğrencilerinin %42,5’i, altıncı sınıf öğrencilerinin %39,6’sı tıp fakültesini, toplumda saygı duyulan bir meslek olduğu
için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Birinci sınıf öğrencilerinin %37,4’ü, altıncı
sınıf öğrencilerinin %32,7’si tıp fakültesini insanları sevmem ve onlara yardım
etmek, birinci sınıfların %11,5’i, altıncı sınıfların %17,8’i sağlık sorunları ile uğraşıyor olması nedeniyle tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin öğrenim
gördükleri sınıf ile tıp fakültesini tercih etme nedeni arasında anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır (p>0,05).
Tablo 4. Öğrencilerin Beslenme Bilgi Puanlarının Öğrenimleri Beslenme İle İlgili Ders Alma Durumlarına Göre Karşılaştırılması
Sınıf
Bir
Evet
Tıp Fakültesi
programlarında
Hayır
beslenme ile ilgili
dersler aldınız
Toplam
mı?

Altı

Toplam

n

%

n

%

n

%

Kikare

p

133

76,4

60

59,4

193

70,2

8,857

0,003*

41

23,6

41

40,6

82

29,8

174

100,0

101

100,0

275

100,0

Tablo 4’den görüldüğü gibi birinci sınıftakilerin %76,4’ü beslenme ile ilgili
dersler aldığını belirtirken, altıncı sınıftakilerin %40,6’sı almadığını belirtmiştir.
Sınıf ile tıp fakültesi programlarında beslenme ile ilgili ders alma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05).
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3.2. Beslenme Alışkanlıkları İle İlgili Bulgular
Tablo 5. Öğrencilerinin Günlük Öğün Sayısının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı

İki
Üç
Dört
Beş Öğün ve Üzeri
Toplam

n
41
89
29
15
174

Bir

Sınıf

%
23,6
51,1
16,7
8,6
100,0

n
14
61
21
5
101

Altı

%
13,9
60,4
20,8
5,0
100,0

Tablo 10’da görüldüğü gibi birinci sınıf öğrencilerinin %51,1’i, altıncı sınıf öğrencilerinin ise %60,4’ü günde üç öğün yemek yediklerini belirtmiştir. Beş öğün
ve üzeri yemek yediklerini belirten öğrencilerin oranı birinci sınıflarda %8,6, altıncı sınıflarda %5,0 olarak saptanmıştır.
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Öğün Sayısı

Öğrencilerin ana öğün yemeklerini atlama nedenlerine göre, öğrencilerin iştahsızlıktan öğün atlama durumu ile öğrenim gördükleri sınıf arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin diyet nedeniyle, vakitsizlikten veya
alışkanlığı olmadığı için öğün atlama durumu ile öğrenim gördükleri sınıf arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05).

Birinci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin %38,5’i, altıncı sınıftakilerin ise %55,4’ü üzüntülüyken hiç yemediklerini belirtmiştir. Sıkıntılıyken daha az
yemek yeme birinci sınıflarda %39,7, altıncı sınıflarda ise %55,4 olarak tespit edilmiştir. Birinci sınıfların %37,9’u, altıncı sınıftakilerin ise %58,4’ü sevinçliyken
daha çok yediklerini belirtmişlerdir. Yorgunken yemek yeme durumları incelendiğinde birinci sınıftakilerde %33,3’ü daha az yediklerini ve değişiklik olmadığını,
altıncı sınıftakilerde ise %44,6’sının yemesinde değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.
3.3. Beslenme Bilgi Düzeyi İle İlgili Bulgular
Beslenme bilgi düzeyi ile ilgili 47 adet sorudan aşağıda bazılarının değerleri
verilmiştir.
Altıncı sınıftaki öğrencilerde soruya doğru cevap verme oranı %58,4 iken birinci sınıf öğrencilerinde bu oran %37,4’dür. “Öğrencilere beslenmenin en doğru tanımı nedir?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı
bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).
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Birinci sınıftakilerin %60,3’ü, altıncı sınıftakilerin %66,3’ü etiket bilgilerini
okumaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf ile satın aldıkları ambalajlı
ürünlerdeki etiket bilgisini okuma durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05).

Gökhan ÇETİN - Yrd. Doç. Dr. Fulya SARPER

Cilt 2 Sayı 6 Kış 2013

Altıncı sınıftaki öğrencilerde bu soruya doğru cevap verme oranı %70,3 birinci
sınıf öğrencilerinde %50,6’dır. “Sağlıklı ve normal yaşamın sürdürülebilmesi için
diyette posa bulunmalı mıdır?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05).
Altıncı sınıftaki öğrencilerde soruya doğru yanıt verme oranı %90,1 iken birinci sınıf öğrencilerinde %75,3’dür. “Vitaminlerin genel olarak vücuttaki görevleri
nelerdir?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Altıncı sınıf öğrencilerinde soruya verilen doğru cevap oranı birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. “Öğrencilere yetersizliğinde sinir ve sindirim sistemi bozuklukları iştahsızlık kansızlık gibi belirtilerle kendini gösteren vitamin
grubu hangileridir?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Altıncı sınıf öğrencilerinde soruya verilen doğru cevap oranı birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. “Yetersizliğinde anemi şeklinde kendini gösteren
vitamin hangisidir?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Altıncı sınıf öğrencilerinde soruya verilen doğru cevap oranı birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. “C vitamini bakımından zengin olan yiyecekler
hangileridir?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
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Altıncı sınıf öğrencilerinde soruya verilen doğru cevap oranı birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. “Kalsiyum bakımından zengin olan yiyecekler
hangileridir?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0,05).
Altıncı sınıf öğrencilerinde soruya verilen doğru cevap oranı %66,3, birinci
sınıf öğrencilerinde bu oran %50,6’dır. “Magnezyum minerali bakımından zengin
olan yiyecek hangileridir?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Altıncı sınıftaki öğrencilerde bu soruya doğru cevap verme oranı birinci sınıf
öğrencilerine göre daha yüksektir. “Birey sağlıklı olarak yaşayabilmek için enerji
ve tüm besin öğelerini gereksinimini karşılayacak düzeyde ve yeterli olarak aldığı
zaman nasıl beslenmiş olur?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Altıncı sınıftaki öğrencilerde bu soruya doğru cevap verme oranı %82,2, birinci
sınıf öğrencilerinde %68,4’dür. “Süt ve sütten yapılan yiyecekler vücuda ne sağlamaktadır?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Altıncı sınıftaki öğrencilerde bu soruya doğru cevap verme oranı birinci sınıf
öğrencilerine göre daha yüksektir. “Ekmek ve tahıllardan yapılan yiyecekler vücu92
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da ne sağlamaktadır?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında
anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).

Altıncı sınıftaki öğrencilerde bu soruya doğru cevap verme oranı %42, birinci
sınıf öğrencilerinde %27,6’dır. “Kişinin günlük alması gereken yağ miktarı 40 - 43
gr kadardır. Ne kadarını hangi yağdan temin etmelidir?” sorusuna verilen cevaplar
ile öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Altıncı sınıftaki öğrencilerde bu soruya doğru cevap verme oranı %74,3, birinci
sınıf öğrencilerinde %55,2’dir. “Mayalı ekmeğin besin değeri neden mayasızdan
daha yüksektir? sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).
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Altıncı sınıftaki öğrencilerde bu soruya doğru cevap verme oranı %81,2, birinci sınıf öğrencilerinde %65,5’tir. “Koyu yeşil yapraklı sebzeler hangi vitaminler
bakımından turunçgiller kadar zengindir?” sorusuna verilen cevaplar ile öğrenim
görülen sınıf arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).

“Yemek planlaması niçin yapılmalıdır?” sorusuna birinci sınıftaki öğrenciler
%44,8, altıncı sınıftaki öğrenciler %22,8 oranında doğru cevap vermişlerdir. Buna
göre birinci sınıf öğrencileri, altıncı sınıf öğrencilerine göre daha yüksek oranda
doğru cevap vermişlerdir. Cevaplarla öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05).

En çok doğru yanıt verilen sorular incelendiğinde, “Göz sağlığında önemli olan
vitamin hangisidir?” sorusuna verilen doğru yanıt oranlarının her iki grupta da ilk
sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinde söz konusu soru için
verilen doğru cevap oranı %82,8 iken, altıncı sınıf öğrencilerinde bu oran %80,2
olarak belirlenmiştir.
3. Tartışma Ve Sonuç
Bu çalışmada tıp fakültesi birinci ve son sınıf beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile
ilgili bulgular incelenmiş, sonuçlar tartışılmıştır.
Birinci ve altıncı sınıf öğrencileri çoğunlukla normal kilodadırlar ve öğrencilerin beden kütle indeksi, açısından gruplar arasında farklılık yoktur. Kuyumcu
(2007)’nun araştırma bulgusunda tıp fakültesi öğrencilerinde ciddi zayıflık durumu saptanmıştır. Yılmaz (2007), Garipağaoğlu (2012) ve Bodur Çatalkaya (1995)’nın
çalışma bulguları temel alınacak olursa öğrencilerin zayıf, normal ve fazla kilolu/
şişman beden kütle indeksi değerleri yapılan çalışmalarla paraleldir.
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“Yumurtayı nasıl saklarsınız?” sorusuna birinci sınıftaki öğrenciler %58,0, altıncı sınıftaki öğrenciler %39,6 oranında doğru cevap vermişlerdir. Buna göre birinci sınıf öğrencileri, altıncı sınıf öğrencilerine göre daha yüksek oranda doğru
cevap vermişlerdir. Cevaplarla öğrenim görülen sınıf arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (p<0,05).
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Birinci ve altıncı sınıf öğrencileri tıp fakültesini, toplumda saygı duyulan bir
meslek olduğu için tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Koç ve ark (2010)’nın yaptığı
çalışmada tıp fakültesini tercih etme nedenleri neler olabilir diye sorulduğunda; en
yüksek oranla insanları sevme ve yardım etme olduğu belirlenmiştir.
Birinci sınıf öğrencilerinin %51,1’i, altıncı sınıf öğrencilerinin ise %60,4’ü günde üç öğün yemek yediklerini belirtmiştir. Beş öğün ve üzeri yemek yediklerini belirten öğrencilerin oranı birinci sınıflarda %8,6, altıncı sınıflarda %5,0 olarak saptanmıştır. Mazıcıoglu ve Öztürk (2003)’ün çalışma bulguları temel alınacak olursa
öğrencilerin %48,9’u günde 3 öğün, %24,8’i ise 3 öğünden az yemek yemektedirler.
Öğrencilerin öğün atlama nedenleri incelendiğinde, %57,3’ünün ‘iştahsızlık
nedeniyle, %44,0 ’ünün ‘diyet yaptığı için,’ %50,6’sının ‘vakitsizlikten’ %35,0’inin
alışkanlığı olmadığı için ve %58,2’sinin okulda oldukları için öğün atladıkları belirlenmiştir. Korkmaz (2010)’ın üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada öğün atlama nedenlerini belirtmeleri istenen deneklerden kahvaltı sorusuna
182 öğrenci cevap verirken bunların %16,4’ü vaktim yok, %3,6’sı param yetersiz,
%16,4’ü alışkanlığım yok demişlerdir. Öğle yemeğini atlama nedenini %5,6’sı vaktim yok, %9,4’ü param yetersiz, %3,2’si alışkanlığım yok derken, akşam yemeğini
%1’i vaktim yok, %1,1’i param yetersiz, %0,4’ü alışkanlığım yok cevabını verdikleri
tespit edilmiştir. Karayormuk (2002)’un yaptığı araştırmada, beslenme bilgisini
ölçmeye yönelik sorulan sorulara beslenme dersi alan üniversite öğrencilerinin,
beslenme dersi almayan gruba göre daha fazla doğru cevap verdiği ve bunun istatistiksel önem (p<0.05) taşıdığı tespit edilmiştir.
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Çalıştır ve ark. (2005)’nın Muğla Üniversitesi öğrencilerinin beslenme konusunda bilgi düzeylerinin incelendiği bir araştırmada, en yüksek bilgi puanını sağlık meslek lisesi mezunlarının oluşturduğu, okullar arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu ( p<0.05 ); bunun sağlık meslek lisesi ile düz lise, süper
lise, Anadolu Lisesi ve diğer liseler arasındaki farktan kaynaklandığı saptanmıştır.
Taşdemir (1990) öğretmen, ebeler ve öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada
toplam 30 soruda %50,0’sinin üzerinde doğru bilinen soru sayısının öğretmenlerde 22, ebelerde 24, öğrencilerde ise toplam 25 soruda doğru sayının 1 olduğunu
saptamıştır. Bu çalışmada beslenme bilgisi ile ilgili temel sorulara verilen doğru
yanıtlarda dikkati çekenin öğretmenlerle ebelerin beslenme bilgi düzeylerinin çok
farklı olmadığı, önemli eksiklerin olduğudur.
Yapılan bu çalışmalar beslenme ile ilgili eğitim almanın ve sağlıkla ilgili bir
bölümde okumanın araştırmaya katılan öğrencilerde ‘temel beslenme bilgileri’, demir eksikliği anemisi, kronik hastalıklar, osteoporoz, anne sütü, emzirme, iyot
yetersizliği, malnütrisyon ve beslenme konularındaki bu sorulara birinci ve altıncı
sınıf öğrencilerinin verdikleri cevaplar incelendiğinde öğrencilerin tıp eğitimi almalarının etkisi olduğu tespit edilmiştir. Altıncı sınıf öğrencilerinin birinci sınıf
öğrencilerine göre temel beslenme bilgi sorularına daha fazla doğru cevap verdikleri tespit edilmiştir. Altıncı sınıf öğrencilerinin eğitim süreci boyunca meslekleri
gereğince sağlıkla ilgili konulara daha fazla ilgi göstermek zorunda olmasının da
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Sonuç olarak araştırmamızda, tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin genel
beslenme bilgi düzeyleri, birinci sınıf öğrencilerinden daha iyi bulunmuştur. Fakat
genel beslenme bilgi puanlarına bakıldığında altıncı sınıf öğrencilerinin bu puanlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu da tıp fakültesinde beslenme ile ilgili eğitim programlarının gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Öğrencilerin
genel beslenme alışkanlıkları birbirine benzer durumdadır. Araştırmaya katılan
tıp fakültesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları sınıflar arasında fark etmekle birlikte birinci sınıf öğrencileri, altıncı sınıf öğrencilerine göre diyet ürünlerini
daha fazla tüketmektedir. Bunun nedeni birinci sınıfların tıp fakültesi eğitimine
yeni başlamış olmalarının ve adölesan dönemin etkisi olabilir. Altıncı sınıflar yorgunluk, üzüntü ve sevinçten birinci sınıflara göre daha fazla etkilenmektedir. Bu
durum duygusal ihtiyaç açlık ve iştahı etkilemekte ve kişiler üzüntü, sıkıntı ve güvensizliklerini örtmek için fazla yemeye meyilli olabilmektedirler. Bunun tam tersi
durumlar da olabilir. Beslenme alışkanlıklarında farklılıklar ortaya çıkmasında
yaş farkının ve tıp fakültesi eğitiminin de etkisi olduğu düşünülebilir.
Kaynakça
Bodur S, Çatalkaya Ç. (1995). İnternlerin Beslenme ile İlgili Tutumları ve Diyet Tedavisi Bilgi
Düzeyleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2 (4): 53-57
Çalıştır B., Dereli F., Eksen M., Aktaş S. (2005) Muğla Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme
Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi. 2 (2): 1-8.
Daşbaşı M. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Eğitimine ihtiyaç Duyma Durumları ve Beslenme Eğitiminden Beklentileri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: ,S:7- 13.
Demirezen E., ve Coşansu, G. (2005). Adölesan Çağı Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıklarının
Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), 14(8): 174-178

95

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Bu bulgular öğrencilerin genel beslenme bilgilerinin, birinci sınıftan son sınıfa doğru arttığı tespit edilmiştir. Tıp fakültesi eğitiminin genel beslenme bilgi
puanına katkısı olduğu söylenebilir. Tıp fakültesi öğrencilerinin iyi düzeyde beslenme bilgilerinin olması toplumun beslenme bilgi düzeyine de olumlu katkı da
bulunacaktır. Bu durum kronik hastalıklar başta olmak üzere beslenme ile ilişkili hastalıklar açısından toplumun daha iyi bir duruma gelmesinde etkili olabilecektir. Altıncı sınıf öğrencilerinin beslenme bilgi puanının yüksek olmasında
hastanede staj döneminde oldukları için hastaların hastalıklarına da bağlı olarak
beslenme sağlık ilişkisine odaklanmış, olmaları da bu öğrencilerin sağlık bilinci
yüksek kişiler olduğu da düşünülebilir. Beslenme eğitimi her ne şekilde verilirse
verilsin bilişsel davranışları olumlu yönde etkilemekte ve beslenme eğitimi almış
ve almamış gruplar arasında beslenme bilgisi açısından önemli farklar ortaya çıkarabilmektedir.
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bu sonucu doğurduğu söylenebilir. Altıncı sınıf öğrencilerinin besin öğesi, yeterli
ve dengeli beslenme kuralları, beslenme ile ilgili hastalıklar ile ilgili bilgilerinin
beslenme bilgi sorularına daha fazla cevap vermelerinde etkili olduğu saptanmıştır.
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SUMMARY
Nutrition is the receipt of the items that are necessary for growth, development,
healthy and productive life and use in the body. One of the most common risky behaviours in adolescents is unhealthy nutrition. As it is difficult to change bad eating
habits in adulthood, it is critical to have healthy eating habit at an early age. Among
the higher education youth, one of the most common priority groups which must
know adequate and balanced nutrition and have adequate and balanced nutrition
behaviour is the medical faculty students.
The aim of the study is to reveal common nutrition information and nutrition
habits of medical students and determine the effect of medical faculty education to
the level of nutrition knowledge.
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Thus, the study sample consists of 275 students; 174 students in first grade,
101 students in sixth grade studying in medical faculty Bülent Ecevit Univercity,
Zonguldak. Under observation a survey was applied to this 275 students and data
were collevted and was evaluated using SPSS Windows 15.0 programme. Students
personal characteristics, status of nutrition information, meal status, frequency of
food consumption and other common nutrition habits were researched and relational importances were determined.
%46.25 of the students are males, %53.75 are females. Total common nutrition
knowledge scores of sixth grade students are significantly higher than the first grade students. It is found that %29,2 of the first grade students and %34,5 of the sixth
grade students have information on food items. It is found that %20,1 of the first
grade students and %22,6 of the sixth grade students have information about the
rules of adequate and balanced nutrition.
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In first grade the students staying in dermitory are %44,3, the ones staying with
their friends are %22,4 and the ones staying with their families are %17,8. İn sixth
grades, the students staying with their friedns are %43,6, the ares staying with their
families are %23,8, the ares staying in dermitory are %18,8.
When observed the settlements of the students, %87,9 of the first grade students
and %88,1 of the sixth grade students come from accomadiation unit which is city
centre, in order to see higher education.

It is determined %25,9 of the first grade students live in the black sea region,
%2,3 of the first grades live in the eastern Anatolian region. When the sixth grade
students are observed, the ares living in the black sea and the central Anatolian
region are in majority, in proportion with %27,7. Among the regions the first grade
and the sixth grade students haved lived before, Eastern Anatolian and South Eastern Anatolian region are the least.
%52,9 of the first grade students who are under the research graduated from
Anatolian high school, %27,0 of the students graduated from science high school;
%52,5 of the sixth grade students graduated from Anatolian high school, %26,7 of
the studenst graduated from sicience high school.
It is determined that %38,5 of the first grade students and %55,4 of the sixth
grade students eat nothing when they are sad %37,9 of the first grade students and
%58,4 of the sixth grade students eat more when they are happy; when they are exhausted, %33,3 of the students eat less and %44,6 of the sixth grades have no change
in eating behaviour.
%42,5 of the first grades and %39,6 of the sixth grades stated that they prefer
medical school as it is a respected job in the society.
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It is identified that %7,5 of first grade students study and %17,8 of the sixth
grades study.
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It is determined that the advertisements which have been done through the medium of Tv, radio, promotions choice %42,0 of the first grades and %52,0 of the
sixth grades.
The proportion which sixth grade students follow the news about nutrition in
the book is %40,6, this is higher than the proportion in first grades, %17,8. It is
determined that %61,5 of the first grade students and the %71,3 of the sixth grade
students learn the news about nutrition on tv.
A significant difference between the students who stated that they watch the
news about nutrition on the internet and their education classes can’t be determined.
%60,3 of the first grade students and %66,3 of the sixth grade students read the
label information in packaged goods. It is identified that %55,5 of the first grades
and %41,9 of the sixth grades pay attention to all the label information; %22,6 of
the first grades and %25,6 of the sixth grades pay attention to the production and
expiration date; %7,7 of the first grades pay attention to the expiration date and
%10,5 of the sixth grades pay attention to the commercial style.
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A significant different between the body mass indexes data of the students and
their level class can’t be found. %78,7 of the first grades and %82,2 of the sixth
grades are normal weight. When the students body mass indexes according to their
classes are interpreted %78,7 of the first grades are in normal groups, %9,8 are
in of the first grades overweight groups; %11,5 are in the thin groups. %82,2 of the
sixth grades are in normal groups, %13,9 are in fat groups, %4,0 are in thin groups.
A significant difference between the students body mass index according to their
classes can’t be found statistically.
%8,6 of the first grades determined that they are never interested in nutrition
issues, %38,5 of the students determined they are interested in if they have time,
%27,0 of the students determined they are interested in if necessary, %9,2 of the
students stated that they are always interested in %16,7 of the students stated taht
they are interested in due to their jobs; %7,9 of the students in sixth grade stated that
they are never interested in if they have time, %31,7 of the students stated they are
interested in due to their jobs.
It is determined that %8,6 of the first grades are never interested in nutrition
issues, %38,5 are interested in if they have time, %27,0 are interested in if necessary,
%9,2 are always interested in; %16,7 are interested in due to their jobs; %7,9 of the
sixth grade are never interested in nutrition issues, %30,7 are interested in if they
have time, %31,7 are interested in due to their jobs.
%70,7 of the first grade students and %69,3 of the sixth grade students stated
that if a training program about nutrition was arranged, they would lake part in
as a spectator. It is identified that %76,0 of the first grades and %85,5 of the sixth
grades will be volunteer to transfer the information that they get after the training
to the surroundings in another programme.
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It is breakfast and lunch by %30,5 and %20,8 in sixth grade students. It is identified that including half time and main meal during the day, %51.1 of the first grade
students have 3 meals, %16,7 of the students have 4 meals, %8,6 of the students
have 5 meals a day; %60,4 of the sixth grade students have 3 meals, %20,8 of the
students 4 meals, %5,0 of the students have 5 meals a day. In first grades, %32,0 of
the students stating that they consume dairy products every day consume cheese,
in sixth grades %30,0 of the students consume whole fatty milk. It is determined
that %23,0 of the first grades stating that they consume the groups of fresh fruits
and vegetables consume citrus fruits, %26,0 of the students consume raw vegetables
with green leaves. In the groups of bread and cereals the ones who consume the
bread every day in first and sixth grade are respectively in the rate at %38.0, %53.0.
The ones in first and sixth grades who consume meat, egg, dry legumes everyday
are red meat recpectively %15.0, %23.0; egg %14.0, %9.9; dry legumes %14.0, %17.0,
%72.4 of the first grades and %62.4 of the sixth grades stated they didn’t smoke. It
is determined that %27,0 of the first grade and %37.6 of the sixth grades drink alcohol. The question which was answered easily about nutrition is: “Which vitamin
is important fort he eyes health?”. % 82.8 of the first grades and %80.2 of the sixth
grades give right answer to this question. %91.4 of the first grades and %92.1 of the
sixth grades couldn’t know the question:” When do you add sugar while cooking
rice pudding and moolcoddle?”
In this research it is concluded that inadequacy in nutrition knowledge and
nutrition habits of medical faculty students can be improved by an effective and
constant nutrition education.
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%46.25 of the students are males, %53.75 are females. Total common nutrition
knowledge scores of sixth grade students are significantly higher than the first grade students’. %31.8 of the students stated that they gor nutritional elements knowledge, %21.3 of the students stated that they got adequate and balanced nutrition
rules, %19.6 stated they got diseases about nutrition, %17.1 stated they got identified
knowledge of nutrition, and finally %10.0 stated they got nutritional value of food.
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It is determined that %36,2 of the first grades and %51,5 of the sixth grades
consume light foods.
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Beslenmenin tanımı en doğru olarak veren
tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Sağlığı en doğru olarak tanımlayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
Sağlıklı ve normal yaşamın sürdürülebilmesi
için diyette, posa bulunmalı mıdır?
Öğünlerimizde genellikle tahıllar ile kuru
baklagilleri bir arada almanız gerektiği
belirtilmektedir.
nedeni sizce aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
Kaliteli protein yönünden zengin yiyecekler
aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki besinlerin hangisi vücuda daha
fazla enerji sağlamaktadır?
Yağların vücut çalışmasındaki görevi
aşağıdakilerden hangisidir
Vitaminlerin genel olarak vücuttaki
görevleri aşağıdakilerden hangisidir
Göz sağlığında önemli olan vitamin
hangisidir?
Yetersizliğinde kemik gelişmesi bozukluğu,
kemiklerde eğilme, deformasyon,
kireçlenme ve kolay k meydana getiren
vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
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Yaralanma ve kanamalarda kanın
pıhtılaşması ile görev yapan vitamin
aşağıdakilerden ha
Yetersizliğinde sinir ve sindirim sistemi
bozuklukları iştahsızlık kansızlık gibi
belirtilerle kendini gösteren vitamin grubu
aşağıdakilerden hangisidir?
B2 Vitamini bakımından aşağıdaki
yiyeceklerden hangisi zengindir?
Yetersizliğinde anemi şeklinde kendini
gösteren vitamin aşağıdakilerden hangisidir
C vitamini bakımından aşağıdaki
yiyeceklerden hangisi zengindir?
Minerallerin genel olarak vücuttaki
görevleri aşağıdakilerden hangisidir?
Kalsiyum bakımından daha zengin olan
yiyecekler aşağıdakilerden hangisidir?
Vücut sıvılarının asit baz dengesi için
gerekli olan mineraller aşağıdakilerden
hangisidir?
Magnezyum minerali bakımından zengin
yiyecekler hangileridir?
Karaciğer, kemik iliği, kandaki kırmızı
hücrelerde önemli bir kısmı bulunan
mineral?
Vücuda yeteri kadar demir minerali
alınmadığında hangi hastalık
görülmektedir?
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Vücuda yeteri kadar iyot minerali
alınmadığında hangi hastalıklar
görülmektedir?
İyot minerali bakımından, en
zengin yiyecekler hangileridir?
Birey sağlıklı olarak yaşayabilmek
için enerji ve tüm besin öğelerini
gereksinimini karşılayacak düzeyde
ve yeterli olarak aldığı zaman nasıl
beslenmiş olur?
Et, tavuk, balık, sakatat, yumurta,
kuru nohut, fasulye, mercimek ve
bu besinlerden yapılan ürünler
vücuda ne sağlamaktadır?
Süt ve sütten yapılan yiyecekler
vücuda ne sağlamaktadır?
Besin gruplarından biri olan taze
sebze ve meyveler, vücuda ne
sağlamaktadır?
Ekmek ve tahıllardan yapılan
yiyecekler vücuda ne sağlamaktadır?
Tat verici olarak neler kabul edilir?
Tat vericilerde en çok hangi besin
grubu bulunmaz?
Etli kuru fasulye-bulgur pilavı ve
ayrandan oluşan yemek listesine
aşağıdakilerden hangisi ilave edilirse
dengeli beslenme sağlanmaktadır?
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Nohut, mercimek, fasulye, bakla,
bezelye, börülce ve soya fasulyesi
hangi grupta yer almaktadır?
Mayalı ekmeğin besin değeri neden
mayasız ekmekten daha yüksektir?
Koyu yeşil yapraklı sebzeler hangi
vitaminler bakımından turunçgiller
kadar zengindir?
Kişinin günlük alması gereken
yağ miktarı 40 - 43 gr kadardır.
Ne kadarını hangi yağdan temin
etmelidir?
Beslenme yönünden hangileri
şekerden daha değerli
sayılmaktadır?
Tahin helvasını besleyici değeri
diğer helvalara göre neden daha
yüksektir?
Pekmez hangi minerallerden
zengindir?
Yemek planlaması niçin
yapılmalıdır?
Besinlerin satın alınmasında
tüketicinin korunması açısından
nelerin incelenmesi
Yumurtayı nasıl saklarsınız?
Şişe veya kutu sütü alıyorsanız nasıl
saklarsınız?
Sebze pişirmeden önce nasıl bir
işlem uygularsınız?
Pilavı nasıl pişirirsiniz?
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Makarnayı nasıl pişirirsiniz?
Kuru baklagilleri nasıl pişirirsiniz?
Sütlaç ve muhallebi pişirirken şekeri
ne zaman ilave edersiniz?
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Burhan Günel’in Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserleri Üzerine Bir İnceleme

Dr. Fatih SAKALLI

A Study on Burhan Günel’s Works in the Field of Children’s
Literature
Dr. Fatih SAKALLI *

Özet :
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Burhan Günel’in Çocuk Edebiyatı Alanındaki
Eserleri Üzerine Bir İnceleme

Bu makalede son dönem yazarlarımızdan Burhan Günel’in çocuk edebiyatı
alanındaki eserleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada Burhan Günel’in çocuk ve
edebiyat hususundaki görüşlerine değinildikten sonra Günel’in çocuk romanları
ile çocuk hikâyelerinden söz edilmiştir. Sonuç bölümünde ise yazarın çocuk edebiyatı alanında verdiği eserler üzerinde bir yargıya varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Burhan Günel, Çocuk Edebiyatı, İnceleme
This article aims to analyze Burhan Günel’s works which were written for
children. In the study firstly the opinions of the writer about the relation between
children and literature are touched on. Then general information about his novels
concerning children and about his stories for children is given. In the conclusion
part of the article evaluations and judgments are made about these works of him in
the field of children’s literature.
Key Words: Burhan Günel, Children’s literature, text analysis.
Giriş :
Burhan Günel, son dönem romancılarımızdandır. O, sadece romancı değil,
edebiyatın birçok türünde de eser veren bir yazardır. 7 Nisan 1947’de Antakya’da
doğan yazar, 21 Aralık 2012’de İstanbul’da vefat eder. Ökse (1972), Umut Zamanı
(1974), Yağmurla Giden (1976), Aksayan (1979), Acının Askerleri (1981), Kalanlar
ve Gidenler (1984), Ve O Güzel Kadının Çocukları (1985), Eski Desenler (1986),
Yasak Odası (1987), Baraka (1991), Ateş Uykusu (1996), Bütün Zamanlar (2002),
Ateş ve Kuğu (2004), Güz de Geçer (2008), Ahtapot (2011), Çakalkaplan (2012) adlı
on altı romanı vardır. Hikâye kitapları ise; Sevgi Bağı (1974), Başka Bir Yaz (1980),
* Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, fsakalli@gazi.edu.tr
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Dünyanın En Güzel Kadını (1984), Yine Bir Gülnihal (1984), Nergiz (1985), Bisiklet Günleri (1987), Fayton (1988), Evet Aşk (1990), Ateşi Seçtim (1993), Karanfil ve
Hançer (1994), Çiçekler Korunağı (1999), Kar Düşleri (2000), Uzun Yol Sürücüsü
(2001), Evet Aşk – Dünyanın En Güzel Kadını (2003), Taraça (2005), Bülbülü Öldürelim (2008), Aşka Yorgun (2012) adlarını taşır. Şiir kitapları ise şunlardır: Sonsuz
ve Gizli (1999), Adınla (2007), Aşk Dedim Ona (2012). Bu eserlerinin dışında Benzer Romanlar (1986), Karşı Yazılar (1995) adlı inceleme kitapları ve Sonsuz Aşkım
Hatay (2006) isimli tarih –yaşantı kitabı vardır. Edebiyatla ilgili birçok yazısı da
bulunan yazarın ayrıca TRT’de seslendirilmiş sayısız radyo oyunu da mevcuttur.
Günel’in eser verdiği edebi türlerden bir diğeri ise makalemize konu olan çocuk
edebiyatı ürünleridir. Günel, 70li yıllardan vefatına kadar çocuk edebiyatı alanında da birçok esere imza atmıştır. Çocuk romanları ve hikâyelerinden oluşan bu
ürünler, ondaki çocuk sevgisi ile çocuklara verdiği önemin de bir göstergesi olarak
düşünülebilir. Günel, ‘Çocuk ve Edebiyat’ başlıklı yazısında; “Çocukla, çocuklukla
edebiyat arasındaki ilişkiyi her zaman canlı tutan pek çok yazarın, ozanın olduğundan söz eder. Türk edebiyatında bu isimlere örnek olarak Oktay Akbal, Osman
Şahin ve Muzaffer Buyrukçu’yu gösterir. Çocukluk acısının yazar olarak kendisini de çok etkilediğini, yazarlığının ana izleklerinden birini oluşturduğunu söyler.
Özellikle öykülerinde bu durumun çok belirgin olarak hissedildiğini ifade eder.
Çocukluğunun tüm ürünlerini beslediğini, çünkü çocukluğunun sıkıldıkça hâlâ
sığınmakta olduğu bir korunak olduğunu ve yalnızca kendisini koruyabildiğini,
dışarıdan gelecek saldırılara karşı o zamanlarda olduğu gibi yine savunmasız olduğunu, kapısının her zaman kendisine açık olduğunu, bir bozgunun önünden kaçıp
girdiği o kapıdan kimi zaman şiirler, kimi zaman öyküyle çıktığını vurgular. Çocukları çok sevmesinin nedenini buna bağlar. Çocukların kendisine savunmasız
çocukluğunu anımsattığını belirtir. Çocukluğumuzun aslında soldurulmuş, sonra
da öldürülmüş çiçeklerle dolu olduğunu; sevinçlerimizin, özlemlerimizin, umutlarımızın yetişkinliğin dışa açık sürecinde öldürüldüğünü ifade eder. Bu yüzden
yazdıklarımızda bir yandan çocukluğumuzdan beslendiğimizi bir yandan da onu
diri tutmaya çalıştığımızı, böylelikle çocukluğun dönüşüm içinde edebiyatı beslemeyi sürdürebildiğini, çocukluğun beslediği edebiyatın ise çocukların gönenciyle
zenginleştiğini, dolayısıyla sanat üretiminin başlıca hedeflerinden biri olduğu üzere dünyanın güzelleştiğini belirtir.”1
ÇOCUK ROMANLARI
Evcilik Oyunu
Yazarın ilk çocuk romanı ‘Evcilik Oyunu’dur. 1973 yılında Milliyet Çocuk Kitapları dizisinden çıkan kitap 334 sayfadır. Roman şöyle tanıtılır: “Gerçek hayattan
alınmış bir çocuk romanı olan ‘Evcilik Oyunu’ fakir bir ailenin çocuğunun başından geçen olayları bir araya getirmektedir. İyi insanların, kötülerle daima başa
1

Burhan Günel, ‘Çocuk ve Edebiyat’ Öğretmen Dünyası, Sayı: 237, Eylül 1999, s. 5 -6
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Dar gelirli bir ailenin çocuğu olan Orhan’ın başından geçenlerin anlatıldığı romandaki olaylar şöyle gelişir. Fakir bir ailenin çocuğu olan Orhan, ilkokul ikinci sınıfa gitmektedir. Babası Şeref Efendi, yaşlı ve işsizdir, günübirlik işlerde çalışmakta
bazen odun kırmakta bazen de küfecilik yapmaktadır. Annesi Kevser Hanım, ev
hanımıdır. Orhan’ın Ayşe adında bir de kız kardeşi vardır. Orhan okulların açıldığı
ilk gün, sınıftaki öğrencilerden Çiğdem ile aynı sıraya oturtulur. Fakat daha sonra
Orhan fakir olduğu için Çiğdem’in annesinin, öğretmeni uyarısıyla en arkaya sıraya Ali’nin yanına oturtulur. Ali de Orhan gibi dar gelirli bir ailenin çocuğudur.
Zamanla bu ikili çok iyi arkadaş olur. İlerleyen süreçte Çiğdem, Orhan ve Ali ile
arkadaşlık kurar. Çiğdem’in ailesinin maddi durumu iyidir. Babası banka müdürüdür. Orhan, Ali ve Çiğdem bundan sonra okul dışındaki vakitlerini de beraber
geçirirler. Çiğdem, sık sık Orhan ve Alilerin sokağına gelmekte ve üç arkadaş hep
beraber oyunlar oynamaktadırlar. Önceleri bu duruma tepki gösteren Çiğdem’in
annesi daha sonraları kızına bir şey söylemez. Çiğdem, birkaç kez Orhanlara konuk olur. Fakat Orhanların evinde yiyecek bir şey yoktur. Alilerden borç olarak
yiyecek birkaç parça bir şey alırlar. Zamanla arkadaşlıklarını ilerleten bu üçlü devamlı birlikte oynamaya devam ederler. Orhan ve Ali’de birkaç kez Çiğdemlere
giderler. Bu arada mevsimler geçmiş, bahar gelmiştir. Okulların kapanmasına az
kalmıştır. Orhan’ın babası hâlâ iş bulamamıştır. Orhan ve ailesinin zor günleri devam etmektedir. Çiğdem, Orhan ve Ali sinemaya giderler. Orhan ve Ali’nin parası
olmadığı için ücreti Çiğdem öder. Çiğdem üç de gazoz alır, birlikte içerler. Sinema
çıkışında Çiğdem, Orhan ve Ali’ye birer kitap alarak hediye eder. Orhan’ın kitabının adı Paul ve Virjin’dir. Orhan da daha sonra deniz kabuklarından yaptığı kuşu
boyamış ve Çiğdem’e hediye etmiştir. Zaman ilerlemiş, okullar kapanmıştır. Hepsi
karnelerini almış ve bir üst sınıfa geçmeyi hak etmişlerdir. Üç arkadaş yaz tatilinde
ne yapacaklarını konuşurlar. Çiğdem önce müzik kursuna gideceğini ardından da
yayladaki evlerine gideceklerini belirtir. Bu arada Orhan’ın babası Şeref Efendi’de
iş bulmak ümidiyle Adana’ya gitmiştir. Orhan ise yaz tatilinde mahalledeki bütün
çocuklar gibi çalışmaya karar verir. Gazoz satmaya başlar. Kazandığı paraları annesine verir. Her gün daha fazla para kazanmaya başlar. Gazoz sattığı bir gün Çiğdem’in annesiyle karşılaşır. Çiğdem’in annesi o günden sonra Çiğdem’in Orhan’la
görüşmesini yasaklar. Çiğdem son kez Orhan’ın yanına gelir. Orhan ona bir gazoz
2
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çıkacağını anlatan roman aynı zamanda çocuk dünyasına da aydınlık şeklinde göz
önüne sermektedir. Yurdumuzda bugüne kadar hikâyeleri ile tanınan Burhan Günel’in ilk çocuk romanı oldu.”2 Roman on üç bölümden oluşur. Her bölüme bir
başlık verilmiştir. Birinci bölüm, ‘Kötü Çocuk’, ikinci bölüm, ‘Son Dersten Çıkınca’,
üçüncü bölüm ‘Konukluğa Gelen Kız’, dördüncü bölüm ‘Yılkıya Ayrılan At’, beşinci
bölüm ‘Evcilik Oyunu’, altıncı bölüm, ‘Ava Çıkan Çocuklar’, yedinci bölüm, ‘Günler Geçerken’, sekizinci bölüm, ‘Kedinin Avcılığı’, dokuzuncu bölüm, ‘Armağanlar’,
onuncu bölüm, ‘Orhan’ın Armağanı’, on birinci bölüm, ‘Armağan’, on ikinci bölüm,
‘Gazozcu Çocuk’, on üçüncü bölüm, ‘Ayrılık Zamanı’ adlarını taşır. Bu başlıklar
aynı zamanda romandaki olay örgüsünün gelişim çizgisini de göstermektedir.

Cilt 2 Sayı 6 Kış 2013

Burhan Günel’in Çocuk Edebiyatı Alanındaki Eserleri Üzerine Bir İnceleme

Cilt 2 Sayı 6 Kış 2013

Dr. Fatih SAKALLI

ikram eder ve parasını almaz. Bir akşam Orhan’ın babası Şeref Efendi Adana’dan
gelir. Eşi Kevser Hanıma Adana’da iş bulduğunu ve oraya taşınacaklarını söyler.
Orhan, kazandığı parayla ailesini sinemaya götürmek ister. Hep beraber sinemaya
giderler. Orhan orada Çiğdem ve ailesini de görür, saklanır. Fakat Çiğdem’in ailesi filmi beğenmeyerek filmin yarısında sinemadan ayrılır. Orhan o günden sonra
birkaç kez Çiğdem’in sokağına gelir. Onu görmek ister. Fakat göremez. Bir daha
Çiğdem’i göremeyeceğini anlar. Orhan ve ailesi, babası Şeref Efendi’nin tuttuğu
kamyona eşyalarını yükleyerek mahalleden ayrılırlar.
Romanda fakir bir ailenin çocuğu olan Orhan’ın zengin ailenin çocuğu olan
Çiğdem ile olan arkadaşlıkları anlatılır. Birbiriyle oynamaktan çok hoşlanan bu
iki çocuğun arkadaşlıkları farklı gelir seviyesine sahip iki ailenin çocuklarının
arkadaşlıkları olarak düşünülebilir. Maddi imkân –imkânsızlık çatışması olarak
adlandırabileceğimiz bu çatışma romandaki olaylara yön vermektedir. Romanın
çocuk kahramanı Orhan vasıtasıyla fakir bir ailenin çocuğunun başından geçenler
anlatılmaktadır. Orhan’ın yaşadığı olaylar karşısındaki tutum ve davranışları ile
bir çocuğun duyarlılığı anlatılmak istenmiştir. Çocuk gözüyle maddiyat değerlendirilmiş, maddiyatın insan hayatındaki önemi üzerinde durulmuştur.
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Ağlama Bebeğim
Burhan Günel’in ikinci çocuk romanı ‘Ağlama Bebeğim’ adını taşır. 1976 yılında Milliyet Çocuk Kitapları dizisinden çıkan kitap 272 sayfadır. Roman şöyle
tanıtılır: “Anadolu’dan her gün yüzlerce aile yaşamlarını sürdürebilmek için İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlere göç eder. Kendi topraklarında geçinemedikleri için gurbete çıkan bu insanları ‘büyük kent’ bir canavar gibi beklemektedir. Onları da çarkları arasında eritmek, yok etmek için her şeyini hazırlamıştır.
İşte ‘Ağlama Bebeğim’ de ünlü yazarımız Burhan Günel büyük kentte yaşayan işçi
ve köylülerin acıklı hayatını en ince detaylarına kadar işlemektedir. Yazarın daha
önce de Milliyet Yayınları arasında çıkan Evcilik Oyunu isimli eseri gibi bunu da
beğeneceğinizi umuyoruz.”3 Roman on beş bölümden oluşur. Her bölüme çeşitli
isimler verilmiştir. Birinci bölüm ‘Ev’, ikinci bölüm, ‘Baba’, üçüncü bölüm ‘Okul’
dördüncü bölüm ‘Okula Gidiş’ beşinci bölüm ‘Okulda’ altıncı bölüm ‘Kısa Süren
Sevinç’ yedinci bölüm ‘Çocuklar’ sekizinci bölüm ‘Yolda’ dokuzuncu bölüm ‘Yemek’
onuncu bölüm ‘İlk Gün’ on birinci bölüm ‘Anneler Günü’ on ikinci bölüm ‘Kutlama’ on üçüncü bölüm ‘Armağan’ on dördüncü bölüm ‘ Kırık Yürek’ on beşinci
bölüm ‘ Son Gün’ adlarını taşır. Romanda bir kasabadan büyük şehre göç eden
dar gelirli bir ailenin çocuğunun yaşadıkları anlatılmaktadır. Romandaki olaylar
şöyle gelişir: Odacı olan Süleyman Bey’in tayini kasabadan büyük şehre çıkar. Süleyman Bey ailesiyle beraber büyük şehre göç eder. Eşi Meryem Hanım, ev hanımıdır. Üç çocukları olan ailenin ikiz çocukları belli bir süre önce ölmüştür. Bir
tek Sıtkı kalmıştır. Aile, ev bulana kadar Süleyman Bey’in arkadaşı Remzi Bey’de
3

Burhan Günel, Ağlama Bebeğim, Milliyet Yayınları, İstanbul 1976
108

Bu romanda maddi imkânları yetersiz bir ailenin çocuğu olan Sıtkı Başar’ın
varlıklı ailelerin çocuklarının okuduğu okulda okuması ve orada yaşadıkları anlatılır. Onların yaşantısıyla kendi yaşantısını kıyaslayan Sıtkı’nın yaşadıkları, hayalleri, duygu ve düşünceleri romandaki olayların gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Romanda dar gelirli ailelerin çocuklarının okul hayatında yaşadıkları
anlatılarak onların ruh dünyaları gözler önüne serilmek istenmiştir.
Dost Eller
Burhan Günel’in üçüncü çocuk romanı ‘Dost Eller’dir. 1980 yılında Milliyet
Çocuk Kitapları dizisinden çıkan kitap 224 sayfadır. Kitabın arka kapağında ro109
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kalır. Remzi Bey’in hanımı Kevser Hanım’da her konuda kendilerine yardımcı
olmuştur. Durumlarına uygun bir ev bulunca kendi evlerine taşınırlar. Meryem
Hanım çocuğunu civardaki en yakın okula yazdırmaya gider. 19 Mayıs İlkokulu
ile Namık Kemal İlkokulu yan yandadır. Oraya gittiğinde 19 Mayıs İlkokuluna dar
gelirli ailelerin, Namık Kemal İlkokuluna ise gelir seviyesi daha yüksek ailelerin
çocuklarının gittiğini öğrenir. Sıtkı’yı Namık Kemal İlkokuluna yazdırmak ister.
Müdür Bey, kontenjanlarının dolu olduğunu bahane ederek Sıtkı’yı okula almak
istemez. Meryem Hanım, müdür beyle tartışır. Fakat başka bir öğretmenden araya
hatırlı bir adam sokulursa Sıtkı’yı bu okula da yazdırabileceğini öğrenir. Süleyman
Bey’in çalıştığı yerdeki Mühendis Kemal Bey’in ilköğretim müdürü arkadaşı vasıtasıyla Sıtkı’yı Namık Kemal İlkokuluna yazdırırlar. Sıtkı, bu okuldaki çocukların
durumlarını gördükçe her geçen gün içerlemeye başlar. Onlar ile kendi durumunu
kıyaslar. Keşke diğer okula gitseydim diye düşünür. Başka öğrencilerin aşağılamalarına maruz kalır. Derslerinde çok başarılı olduğu için öğrenciler onu kıskanmaktadır. Kendisini anlayan tek arkadaşı Bilge’dir. Bilge’nin de ailesi zengindir
fakat Bilge diğer çocuklar gibi değildir, Sıtkı ile de çok iyi anlaşmaktadır. Sıtkı çok
gururludur. Bu yüzden Bilge’nin kendisine yardım etmek için yaptığı birçok şeyi
kabul etmez. Okulun altında kurulan ve dar gelirli ailelerin çocuklarının yemek
yemesi için hazırlanan yemekhanede yemek yemeyi de kabul etmez. Bu hususta
Öğretmeni Melek Hanım’ı da dinlemez. Öğretmeni Sıtkı’yı anneler gününde şiir
okuması için görevlendirir. Sıtkı o gün bütün çocukların o gün annesine hediye
alacağını düşünür ve üzülür. Kendisi de babasının verdiği az bir parayla annesine bir tarak alır. Bahçelerden topladığı çiçekleri de bu tarakla beraber annesine
verecektir. Anneler gününde okula annesi de gelir. Sıtkı, annesinin kıyafetlerinin
diğer çocukların annelerinin kıyafetlerine benzemediğini görür ve utanır, sıkılır.
Hediyeler açılınca Öğretmen Yeşim Hanım Sıtkı’nın hediyeleriyle dalga geçer. Sıtkı
çok üzülür. O günden sonra okula gelişlerini azaltır. O olaydan sonra çok durgunlaşır. Bir de Bilge’nin amansız hastalığını öğrenen Sıtkı iyice yıkılır. Mavi hastalığa yakalanan Bilge’yi ailesi önce İstanbul’a oradan da Londra’ya götürür. Bir süre
sonra Bilge’nin öldüğünü öğrenen Sıtkı mahvolur. O sonbaharda Sıtkı’nın babası
Süleyman Bey, Konya’ya atanır. Kamyona eşyalarını yüklerler. Remzi Bey ve Kevser Hanım’la vedalaştıktan sonra yola çıkarlar.
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man şöyle tanıtılır: “Eller vardır insanlara en büyük kötülüğü yaparlar. Onlara
engel olmak o kadar zordur ki… Ama öte yandan eller vardır insana dosttur. Bu
dost eller yaşamını güzelleştirir ve dünyayı yaşanılır hale getirir. Burhan Günel
yeni kitabı Dost Eller’de size insan sevgisini, arkadaşça yaşamayı, birbirine destek olmayı ve hepsinden önemlisi bu güzel vatanı sevmeyi öğütlüyor. Çok değişik
ve sürükleyici olaylarla gelişen bir konuya sahip olan bu kitabı okuduktan sonra
etrafınızdaki dost elleri daha kolay tanır ve ayırır hale geleceksiniz.”4 Roman dokuz bölümden oluşur. Her bölüme bir başlık verilmiştir. Birinci bölüm, ‘Leylek Babanın Öyküsü’, ikinci bölüm, ‘Yolların Öyküsü’, üçüncü bölüm ‘Kaçakçının Oğlu’,
dördüncü bölüm, ‘Unutamadığım Oyun Günleri’, beşinci bölüm ‘Babam’, altıncı
bölüm, ‘Akşamın Öyküsü’, yedinci bölüm, ‘Yangının Öyküsü’ sekizinci bölüm, ‘Tutanak’, dokuzuncu bölüm, ‘Bitmeyen Bir Son’ adlarını taşır. Romanda dar gelirli bir
ailenin çocuğu olan Ömer’in ve ailesinin yaşadıkları, Ömer’in hatıraları ile anlatılır. Ömer’in babası, bir kamu kuruluşunda odacı olarak çalışmaktadır. Dik başlı ve
haksızlıklara tahammül edemeyen bir yapısı olduğu için sık sık yer değiştirmek zorunda kalır. Bu yüzden Ömer’in doğumunda bulunamamıştır. Romanda Ömer’in
çocukluk yıllarına ait ilk hatıraları verilir. Bir taşınmaları sırasında kamyonda
bulunan keresteler yüzünden yetkililerce çevrilirler. Ömer’in ailesine kaçakçı muamelesi yapılır. Her ne kadar bizim kerestelerle ilgimiz yok deseler de görevlileri
inandıramazlar. Başkalarının araya girmesiyle iş çözülür. Ömer yeni taşındıkları
yerdeki çocuklar tarafından rahatsız edilir. Çocuklar kendisiyle kaçakçının oğlu
diye dalga geçerler. Ömer, taşındıkları yerdeki yaramaz bu çocukların kendilerine ‘Merih Çetesi’ adını taktıklarını ve hayvanlara işkence ettiklerini anlatır. Daha
sonra Ömer’in babasıyla ilgili anılara yer verilir. Ömer, kendini bildi bileli babasının işini yitirdiğini ve yeni işler peşinde koştuğunu hatırlar. Her akşam eve vaktinde gelen babasının bir akşam geç kaldığını, bu yüzden onun çalıştığı yere gittiğini
söyler. Oradaki çaycının babasının arkadaşı olduğunu, kendisine gazoz ikram ettiğini anlatır. Çaycıdan babasının Müdür Beyle tartıştığını öğrenir. Babası, müdüre
çocukları şikâyet ettiğini, bu çocukların içinde Müdür Beyin oğlunun da olduğunu
belirtir. Oğlu Ömer’i gören baba onu eve gönderir ve o akşam biraz daha çalışması gerektiğini söyler. Babası akşam eve geldiğinde Müdür Beyle olan diyaloğunu
anlatır. Oğlu Ömer’e insanlık hâlleriyle ilgili olarak nasihatlerde bulunur. Herkese
dost elini uzatmasını ifade eder ve haksızlıklara karşı çıkması gerektiğini belirtir. Okullar açılmak üzeredir. Babası Ömer’i en yakın okula kaydettirir. Bu arada
Ömer kendine bir arkadaş bulur. Bitişik komşunun iyi huylu kızı Selma ile oynamaya başlarlar. Barakanın dibinde lokantacılık oynarken yaktıkları ateş yüzünden
çıkan yangından sorumlu tutulurlar. Oysa çetebaşı ateşi söndürmüş ve bu ikilinin
oyunlarını bozmuştur. Fakat Selmaların evinde yangın çıkar. İtfaiye ekipleri gelir
ve yangını söndürür. Akşama doğru üç adam, suçluyu aramak üzere gelirler. Bunların Müdür beyin adamları olduğu ifade edilir. Onlara Ömer ve Selma’nın suçlu
olduğu söylenmiştir. Ömer ve Selma hakkında tutanak tutarlar. Ömer’in babası
itiraz eder. Asıl suçluyu bilmelerine rağmen çocukları suçlu çıkarmaya çalışan bu
4
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insanlara kızar. İçlerinden birisi gerçekleri anlar. Ve babasına dost elini uzatır. Bu
işi aydınlığa çıkaracağını, içinin rahat olması gerektiğini söyler. Duruşmada Ömer
ve Selma’dan taraf olur. Diğer insanların hepsi ise ya onları suçlarlar ya da hiç konuşmazlar. O adam, Ömer ve Selma’nın ateşi söndükten sonra Müdürün yaramaz
oğlunun yaktığı ateş neticesi yangının çıktığını anlatır. Gerçek suçlunun Müdür
Beyin oğlu olduğunu söyler. Bu arada Ömer’in babası, başka yere atanır. Selmaların
yanan evi için de yardım kampanyası düzenlenir ve Selmalar başka eve taşınırlar.
Selma ve ailesiyle vedalaşan Ömer ile ailesi de yola çıkarlar. Ömer, Selma’yı hiçbir
zaman unutmayacağını belirtir.
Romanda insanların daima birbirlerine dost elini uzatması gerektiği belirtilir. Bu durumun, insanlığın ve insanca yaşamanın bir gereği olduğu ifade edilir.
İnsanların birbirlerini sevmesi gerektiği üzerinde durulur. İnsanlık hâllerinin çocukların dünyasındaki etkilerinden söz edilir. İnsan sevgisinin yüce bir duygu olduğu anlatılmak istenir.
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Burhan Günel’in dördüncü çocuk romanı ‘Penceredeki Çocuk’5tur. İlk baskısı
1991 de yapılan kitabın ikinci baskısı 1998 yılında Öteki Çocuk Kitaplarından yapılır. 151 sayfa olan roman 16 bölümden oluşur. Her bölüm, çeşitli başlıklar altında
verilmiştir. Romanda şu başlıklar bulunmaktadır: Karanfil Kokan Çocuk, Babası, Annesi, Çiçekler, Yüzünün Gülleri, Hala’nın Evinde, Leylaklar, Okulda, Sevgiler,
Ağabeyi, Bal ile Sirke, Düdüklü Adam, Uyku Ömürden Değil, Pencerede Bir Çocuk,
Yıldız Toplayan Çocuk, Küçük Arı Vız Vız Vızz. Romanda anne babası ayrı yaşayan küçük Ömer’in yaşadıkları anlatılmaktadır. Romandaki olaylar şöyle gelişir:
Ömer’in anne ve babası ayrı yaşamaktadır. Ömer, annesi ve ağabeyi ile beraber kalmakta, babası ise başka bir evde yaşamaktadır. Ömer’in babası kayınvalidesi olan
halasıyla zaman zaman dertleşmekte, bu durumdan sadece kendisinin sorumlu
olmadığını, kızının da en az onun kadar suçlu olduğunu söyler. Eşiyle problemler
yaşayan baba, çözümü alkol almakta görmüş daha sonra da başka bir ev tutarak
evi terk etmiştir. Zaman zaman küçük oğlu Ömer’i almaya gelen baba, anne ve
büyük oğlu ile mesafeli durmaktadır. Ömer’in ağabeyi üniversite sınavlarına hazırlanmakta ve olaylardan babasını sorumlu tutmaktadır. Ömer, bu duruma çok
üzülmektedir. Babasına sürekli annesiyle niye ayrı yaşadıklarını sormakta ve tekrar bir araya gelmelerini, hep beraber yaşamalarını istemektedir. Babası ise Ömer’e
yaşının küçük olduğunu ve bazı şeyleri anlayamayacağını ifade etmektedir. Ömer,
bu durumu okul hayatında da yaşar. Ailece sinemaya gittiklerini anlatan arkadaşlarına imrenir. Ömer, babasının kendisini almaya geleceği günlerde pencerede heyecanla onu beklemekte, babasıyla gezip geldikten sonra da pencereden babasına
el sallayarak onu uğurlamaktadır. Ömer bazı geceler rüyasında ailesinin bir araya
geldiğini, birlikte yaşadıklarını görür. Babasının borçları yüzünden arabasını sattı5
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ğını öğrenince çok üzülür. Ayrıca babasının işi gereği Adana’ya gideceğini işitince
de ne yapacağını bilemez. Bir gün evden kaçarak parka saklanır. Annesi, babası ve
ağabeyi onu aramaya çıkarlar. Onları görmesine rağmen seslenmez. En son babasına ses eder. “Bir daha bizi terk etme.” diyen babasına, “Sen de beni terk etme.”
diyerek cevap verir ve onsuz yapamayacağını söyler.
Romanda anne babası ayrılmış çocukların yaşadıkları üzerinde durularak
onların psikolojileri verilmeye çalışılır. Anne babaları ayrı yaşayan bu çocukların
aile ortamından yoksun kaldıkları ve sürekli böyle bir ortamın özlemini çektikleri
vurgulanmak istenir. Bu durum, Küçük Ömer’in yaşadıkları ile somutlaştırılır.
Yalnız Değilsin Artık
Burhan Günel’in beşinci çocuk romanı ‘Yalnız Değilsin Artık’6tır. Koza Yayınlarından 2011 yılında çıkan roman 288 sayfadır. “Burhan Günel, 11 -15 yaş öbeğindeki çocuklar ve gençler için hazırladığı ‘Yalnız Değilsin Artık’ adlı romanında,
annesinden ve babasından ayrı düşmüş, ya da çalışan annelerin evde yalnız büyüyen çocuklarını, hayata nasıl tutunmaları gerektiği konusunda ipuçları verecek biçimde anlatıyor. Bu yalnız çocukların gündelik yaşamından, okul ile ev arasındaki tekdüze gidiş gelişlerinden yola çıkarak büyük kentlerde yaşayan insanların ve
yetişme çağındaki çocuklarının birbirini andıran sorunlarına; bu durumda olan
çocukların bir sığınma yeri olarak gördükleri internet ortamındaki sanal dünya
ile gerçek yaşam arasında köprüler oluşturup denge kurarak ışık tutuyor. Efe, o
çocuklardan yalnızca biridir. Bir yandan internetteki sanal dünyadan kendine arkadaşlar bulmaya çalışırken öte yandan mahalledeki Alaca adlı köpek ve yavrularıyla dostluk kurar. Yaz dinlencesi öncesinde sınıf geçme armağanı olarak annesinin satın aldığı bilgisayar aracılığıyla başka çocuklarla ve üniversite öğrencisi olan
Gizem ablayla iletişim kurar. Hep birlikte olağanüstü serüvenler yaşarlar. Böylece
Efe ve arkadaşları hem gerçek ile düş, hem doğa ile kent, hem hayvanlar ile insanlar arasındaki kaçınılmaz bağları keşfederler, hem de tek başlarına kalsalar bile bu
dünyada yalnız olmadıklarını kavrayıp geleceğe, umutla, güvenle bakarlar.”7 Romanda altıncı sınıfa giden Efe’nin yaşadıkları anlatılmaktadır. Romandaki olaylar
şöyle gelişir: Efe, altıncı sınıfa başladığı andan itibaren okulun bilgisayar bölümünde bilgisayar öğrenir, ondan sonra da zaman zaman internet kafeye gitmeye başlar.
Necati Bey, Efe’nin babasıdır. Evrensel adlı taşımacılık şirketinde on altı yıldır tır
şoförlüğü yapmaktadır. Karaciğerinden rahatsız olduğu için ameliyat olacaktır. Efe
ve ailesi, Keklikpınarı, Gökyüzü Sitesi, Maviköşe apartmanının üçüncü katında
oturmaktadırlar. Efe’nin annesi ilk ve ortaokulu İskenderun’da liseyi Almanya’da
okumuş, on sekiz yaşında Türkiye’ye gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu’nu bitirmiştir. Çalışkan, sevecen bir hemşiredir. Efe ve ailesi yazları
Didim Akbük’teki eve giderler. Annesi, Efe’ye karne hediyesi olarak bir bilgisayar
Burhan Günel, Yalnız Değilsin Artık, Koza Yayınları, Ankara 2011
Fatih Sakallı, Şiiri Düzyazıyla Kuşatan Yazar ‘Burhan Günel’in Romancılığı’ Otorite
Yayınları, Ankara 2012, s. 53 -54
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alacaktır. Gizem, Efe’ye çocuklar için özel olarak tasarlanmış bilgisayarı almasını
önerir. Teknik Üniversite’nin 3. sınıfında okuyan Gizem adlı bu üniversite öğrencisinin tavsiyelerine uyarak onun önerdiği bilgisayarı alırlar. Bu arada Efe, üniversitede öğretim üyelerinden birinin çocuğu olan İklim ile arkadaş olur. Bu süreçte
Efe, annesinin ve babasının çocukluk anılarını da dinler. Efe, zaman zaman mahalledeki Alaca adlı köpek ve onların yavrularıyla da oyunlar oynar. Efe, İklim ile
bilgisayarda çeşitli maceralar yaşar. Sanal ortamda yaşadıkları bu maceralar vasıtasıyla gerçek ile düş, tabiat ile şehir hayatı arasındaki ilişkileri keşfederler. Romanın sonunda Efe’nin babası Necati Bey, ameliyattan çıkar. Annesi, Efe’ye babasını
gelip görebileceğini söyler. Efe, İklim’le hastaneye gider. Babasını gören Efe, annesiyle beraber sevinç yumağı oluşturur. Romanda annesi çalışan çocukların evde
bilgisayar başında geçirdikleri zaman dilimleri üzerinde durulur. Bu çocukların
sanal ortamda kendileri için kurdukları dünya ile dış dünyada karşılaştıkları dünya arasında yaşadıkları çatışma verilmeye çalışılır. Bu vesile ile düş X gerçek, tabiat
hayatı X şehir hayatı arasındaki zıtlıklar gözler önüne serilmek istenir.
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Burhan Günel’in altıncı çocuk romanı ‘Doğa Ana’ya Yolculuk’8 tur. Koza Yayınlarından 2011 yılında çıkan roman 198 sayfadır. Roman, “Yalnız Değilsin Artık, adlı romanından anımsayacağımız Efe ve arkadaşları aracılığıyla ‘Doğa Ana’ya
Yolculuk’ çağrısında bulunuyorlar. Bu çağrı, bütün çocuklara hatta yetişkinleredir.
Ülkemizin değişik kesimlerindeki doğa harikalarını ve yurt sınırlarının dışındaki görkemli doğa parçalarını görmek, değişik ülkeleri ve toplumları tanımak;
genç pilot Efe’nin kullandığı helikopterle Himalaya Dağları’na doğru uçmak, Everest Tepesi’ne tırmanmak; Japonya’daki son büyük depreme, tsunamiye ve çevre
felaketinde yaşananlara tanık olmak için bu heyecanlı yolculuğa katılanlar, hem
bilgilenecek hem de mutluluk duyacaklar… Bu yolculuk Doğa Ana’nın kimliğinde dünyanın tüm doğal güzelliklerine doğru olacak ve çevre kirliliğine, doğanın
yakılıp yıkılmasına, talan edilmesine karşı çıkan çocukların, gençlerin bilincini
pekiştirecek; sonunda daha güzel bir dünyaya kavuşmanın mümkün olduğu görüşüne olumlu katkılarda bulunacaktır.”9 ifadeleri ile tanıtılır. Romandaki olaylar
şöyle gelişir: Efe’nin babası Necati Bey, hastaneden çıkmış evde dinlenmektedir.
Efe, bilgisayar vasıtasıyla ilginç serüvenler yaşamaya başlar. Bu sefer, helikopter ile
yolculuğa çıkacaktır. Gizem, Efe’ye yazdığı mektupta, Efe’nin pilot kabininde yardımcı pilot olarak yer alacağını, yanına istediklerini alabileceğini söyler. Hep birlikte gezip dolaşacaklarını, dünyanın hiç görmedikleri yerlerini, gezip göreceklerini, yeni maceralar yaşayacaklarını belirtir. Eğer bunu kabul ederse iletiye evet yazıp
göndermesini ister. Ekranın sağ alt köşesinde önce Efe’nin sonra İklim’in ardından
Ada’nın, Ecem’in, Nihal ve Necati Sarp’ın maketleri belirir. Seyahat edilecek helikopterin modeli Bell 430 dur. Helikopteri iki kişi kullanmaktadır. Kaptan Reha
8
9
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Bey’dir. Yolcular, Efe, Ada, Ecem, Efe’nin annesi ve babasıdır. Gizem yolculuk boyunca ekranda olacağını belirtir. Yolculuğa başlarlar. Dağların üzerinden uçuşlarını sürdürürler. Efe, Reha kaptana Doğa Ana’nın nerede olduğunu sorar. Reha Kaptan, Doğa Ana’nın her yerde olduğunu söyler. Efe, bilgisayardaki uçuş sürecinin
dışında ailesiyle vakit geçirir. Bu uçuş sayesinde yeryüzü şekillerini ve bazı doğa
olaylarını öğrenir. Yolculuk sırasında ülke dışına da çıkarlar. Efe ve arkadaşları yolculuk sırasında tarih baba ile de tanışır. Onun engin bilgileri sayesinde bilmediği
birçok şeyi öğrenirler. Daha sonra da Doğa Ana ile tanışırlar. Tarih yolculukları
sekiz gün sürer. Efe, Ankara’ya döndüğünde bu yolculuklar sırasında yaşadıklarını iki ayrı dosyada toplamayı düşünür. 1. dosyanın adını ‘Doğa Ana’ya Yolculuk’
koyar. İkinci dosyayı okullar açılıncaya kadar Gizem ablasına teslim etmek ister. O
dosyanın adını da ‘Doğa Ana ile Tarih Baba’ koymayı tasarlar. Romanda, Efe adlı
çocuğun bilgisayar başında geçirdiği sekiz günlük macera üzerinde durulur. Bu
macerada Efe, bilgisayarda helikopter ile sekiz gün süren tabiat ve tarih içerikli bir
yolcuğa çıkar. Bu yolculukta Doğa Ana ve Tarih Baba ile tanışır. Bu durum, aslında
bilgisayar başında çok fazla vakit geçiren çocukların düşlerinin bir yansıması olarak yorumlanabilir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Doğa Ana ile Tarih Baba
Burhan Günel’in yedinci çocuk romanı ‘Doğa Ana ile Tarih Baba’10dır. Bu roman, daha önceki ‘Yalnız Değilsin Artık’ ve ‘Doğa Ana’ya Yolculuk’ adlı kitapların devamı niteliğindedir. Koza Yayınları’ndan 2011 yılında çıkan roman 254
sayfadır. “Doğa Ana ile Tarih Baba, başlıklı çalışmasında Burhan Günel, dünyanın
oluşumundan bu yana geçirilen evrelerle daha sonra yaşam içinde yerini alan insanın ilkellikten uygarlığa doğru gelişen zorlu savaşımını konu ediyor. Bu uzun
yolculuğun önde gelen kahramanları olan Doğa Ana ile Tarih Baba insanlığın ve
dünyanın geçmişini dile getirirken, başta Efe, İklim, Ecem, Sarp olmak üzere önceki iki romandan tanıdığımız çocuklar aracılığıyla daha güzel bir dünyanın nasıl
kurulacağı, dünyadaki doğal güzelliklerin nasıl korunacağı, insanın insana yaraşır
ortamlar oluşturarak kendini, yaşamı ve dünyayı nasıl geliştireceği üzerinde duruyor.”11 Romandaki olaylar şöyle gelişir: Efe’nin aklı bir önceki romanda yaptığı
helikopter yolculuğunda kalır. Efe, Gizem ablasının öncülüğünde tasarlanan ve
içinde yer aldığı sanal ortamda bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirdiği o yolculuk
ve daha önceki yolculuklar olmasaydı, yaşamın hiç değişmeyeceği ve sıradanlaşacağını düşünür. Yeniden yolculuklara çıkmak, Doğa Ana ve Tarih Baba ile tekrar
bir araya gelmek ister. Annesi, Efe’ye bundan sonra asıl çocuğunun babaları Necati
Bey olduğunu ifade eder. Çünkü Necati Bey, bakıma muhtaçtır. Sağlığına kavuşmuştur fakat şirket yöneticileri tarafından yönetim biriminde görevlendirilmiştir.
Artık Ankara’da ailesinin yanında yaşıyordur. Efe, Gizem ablasına çok şey borçlu
olduğunu düşünür. Gizem ablasının, kendisine bilgisayar eğlencesinde yer verme10
11
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siyle tekdüze hayatının değiştiğini ifade eder. Efe, bilgisayarın başına geçer. Doğa
Ana ile konuşmaya başlar. Telefonu çalar. Arayan Gizem abladır. Efe, İklim’in de
bundan sonraki sanal yolculuklara çıkmasını ister. Efe, zaman zaman mahalledeki
köpek Alaca ve onun yavruları ile oynamaktan da çok hoşlanmaktadır. Bilgisayarı açar açmaz kendisini Doğa Ana’nın mağarasında bulur. Doğa Ana, toplantıların olacağını ve bu toplantılarda çocukların bilgilendirileceğini ifade eder. İlerleyen toplantılara Tarih Baba’da katılır. Doğa Ana ve Tarih Baba, bu toplantılarda
dünyanın var oluş sürecini ve insanoğlunun uygarlaşma evrelerini anlatırlar. Efe,
toplantılarda öğrendiklerini defterine özetler. Efe ve ailesi, babasının rahatsızlığı
nedeniyle bu yıl tatile çıkamamışlardır. Fakat Efe, bunu dert etmez. Çünkü o, bilgisayarın sunduğu sanal ortamlar sayesinde birçok yeri gezmiş ve görmüştür. Efe’nin
babası uzun tır yolculuklarını özlemiştir. Tekrar bunlara başlamaya karar verir.
Bu arada Efe’nin arkadaşı İklim’in babası da İstanbul’da özel üniversitenin biriyle
anlaşır. Efe, babası gibi İklim’inde gidecek olmasına üzülmektedir. Babası Necati
Bey’i, yeni iş ortağı Keskin Bey’le yolcu eden Efe, kulübede Alaca’yı bitkin bir halde
görünce, onu veterinere götürür. Veterinerden onun yaşayacağını öğrenince çok
sevinir. Romanda, Efe adlı çocuğun bilgisayardaki sanal yolculukları vasıtasıyla
dünyanın var oluş süreci ve insanoğlunun uygarlaşma süreçleri üzerinde durulur.
Ayrıca Efe’nin gündelik yaşantısı, babasının durumu ve çevresindeki olaylar ile romanın kurgusu genişletilir.
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Burhan Günel’in sekizinci çocuk romanı Beşinci Mevsim’dir. Koza Yayınları’ndan 2012 yılında çıkan kitap, 272 sayfadır. Kitap arka kapak yazısında şöyle
tanıtılır: “Doğum ile ölüm arasındaki süreçlerden oluşan insan yaşamı mevsimlere
benzetilir. Doğum ve sonrasındaki çocukluk döneminin karşılığı olarak ilkbahar
düşünülür. Sonra yaz mevsimi gelir ki insan ömründeki karşılığı gençlik ve olgunluk dönemidir. Sonbahar orta yaşlılığa ve yaşlılığa doğru gidilen süreci anlatır. Kış
ise yaşlılığı, ölümü, sonsuzluğu… Siz çocukluktan kurtulmak istiyorsunuz; ben de
yeniden çocuk olmak istiyorum. Öyleyse hepimizin buluşacağı başka bir mevsim
daha gerekiyor bize… Bunun adına ‘Beşinci Mevsim’ diyebiliriz. Sizin çabucak büyüyeceğiniz, benim de yeniden çocuk olabileceğim yeni bir mevsim… İyi ama nereden bulacağız bu beşinci mevsimi… Kendimiz var edeceğiz. Yaşayarak, düşleyerek… Zaten bu amaçla bir araya geldik. Hayatı, dünyayı, ülkemizi, memleketimizi
yeniden keşfedeceğiz. Memleket sevgimizle yaşama sevincimizi buluşturup beşinci mevsimi oluşturacağız. Ben size bildiklerimi öğretirken siz de bana yeniden çocuk olmanın gizlerini öğreteceksiniz…”12 Romandaki olaylar şöyle gelişir: İstanbul
Üniversitesi’nden emekli Profesör Orhan, İstanbul’dan İskenderun’a gitmek için
yola çıkar. İçinde çocukluğunun geçtiği yerlere gidecek olmanın heyecanını taşır.
Hastalığından dolayı bu seyahatin memleketine yapacağı son seyahat olduğunu
düşünür. Oğullarının, “Biz de gelelim.” veyahut “Seni şirketin arabalarından biriy12
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le gönderelim.” tekliflerini geri çevirir. Otobüsle yolculuk edeceğini söyler. Geceyi Ankara’daki kardeşi Hilmi’nin evinde geçirir. Daha sonra yolculuğuna devam
eder. İskenderun’daki yeğeni Feray, dört gözle büyük dayısı Orhan’ın gelmesini
bekler. On beş yıldır dayı – yeğen görüşmemişlerdir. Otuzlu yaşlarını sürdüren
yeğen Feray, on yedi yaşında iken Belen ilçesinin girişindeki trafik kazasında nişanlısı İlker ölünce hayata küsmüş, kendini eve kapatmıştır. Bu süre zarfında çok
da kilo almıştır. Tek iletişimi balkondan çocuklarla kurduğu diyaloglardır. Profesör Orhan, yolculuk boyunca birçok şey düşünür. Torunları Efe ile Sarp’ı şimdiden
özlemeye başlar. Seyahati boyunca yaşadıklarını, çocukluk günlerini düşünür. İskenderun’ a gelince bir taksiye biner ve kız kardeşinin parfümeri mağazasına gider.
Şehit Pamir Caddesi 43 numaradaki Feray Parfümeri Mağazası’na geldiğinde kız
kardeşi Ülgen Hanım, eşi Ümit Bey, yeğeni Umut ve diğer kardeşi Cengiz ile onun
oğlu Ekin ile kucaklaşır. Yeğeni Feray’ın durumunu duyunca üzülür. Onunla ilgileneceğini belirtir. Bir süre sonra kardeşi Cengiz ve yeğeni Ekin ile arabaya binerek
3000 Evler Sitesi’ndeki eve doğru yola çıkarlar. Bu arada Feray da büyük bir heyecanla dayısı Orhan’ı beklemektedir. Orhan Bey, eve gelip Feray’la karşılaştığında
çok üzülür. Üzüntüsünü belli etmemeye çalışır. İlerleyen süreçte Feray, dayısına
çocuklarla kurdukları gruptan söz eder. Gruba, “3000 Evler Sitesi Çocukları Düşünce Topluluğu” adını verdiklerini belirtir. Feray, bu arada dayısından aldığı izinle onun mavi kaplı günce defterini de okumaya başlar. Onun gençliği ve çocukluğu
ile bilgileri bu defterden öğrenir. Bu defter aracılığıyla İskenderun’un geçmişine de
değinilir. İlerleyen zaman diliminde Feray, dayısı Orhan Bey’i çocuk arkadaşlarıyla
tanıştırır. Orhan Bey, zaman zaman bu çocuklarla bir araya gelir ve onlarla sohbet eder. Bu sohbetlerde çocuklara sorular sorar. Büyümeyi isteyip istemediklerini
sorar. Hepsinden büyümek istedikleri yönünde cevaplar alır. Kendisi de çocukluğuna dönmek istediğini belirtir. Bunu, ancak kendilerinin yaşayarak düşleyerek
var edebilecekleri ‘Beşinci Mevsim’ adını verdiği bir zaman dilimiyle gerçekleştirebileceklerini söyler. Bu sayede hayatı, dünyayı, ülkelerini, memleketlerini yeniden
keşfedeceklerini ifade eder. Bu arada Orhan Bey’in “Mavi Kaplı Günce Defteri”
aracılığıyla geriye dönüşler yapılır. Onun geçmişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler verilir.
Orhan Bey, bu siteyi çok sever. Bu siteden bir ev kiralamayı düşünür. Çocuklarla
buluşmalarının birinde; her gün aralarından biriyle şehri gezmeyi teklif eder. Ailelerinin buna izin verip veremeyeceklerini sorar. İlk olarak Yıldırım’la gezmeye
karar verir. Yıldırım, yoksul bir ailenin çocuğudur. Ertesi gün Yıldırım ile gezmeye
başlar. Şehri, özlediği ve merak ettiği mekânları beraber gezerler. Bu arada Yıldırım’ın istediği dondurmayı da alır. Romanın sonunda ikisi de acıkmıştır. Orhan
Bey, kardeşi Cengiz’i arar ve gelip kendilerini Belen’deki kebapçıya götürmesini
ister. Romanda, emekli Profesör Orhan Bey’in İstanbul’dan İskenderun’a yaptığı
yolculuk, orada akrabaları ve özellikle yeğeni Feray ve onun arkadaşları ile yaşadıkları üzerinde durulur. Çocuklarla birlikte insan hayatını mevsimlere benzeten
Orhan Bey’in, düşlerinde çocukların büyüdüğü ve kendisinin de çocukluğuna dönebileceği ‘Beşinci Mevsim’i tasarlaması işlenir.
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ÇOCUK HİKÂYELERİ

Sevinç Dolu Bir Akşam adlı öyküde tamirhanedeki kalfasından işten erken
çıkmak için izin isteyen bir çocuğun yaşadıkları anlatılır. O akşam, mahalledeki
düğüne dayısı ve yengesiyle gitmek isteyen çocuk, dayısının da bu duruma izin
vermesiyle sevinçle eve gelir. Fakat düğünde giyebileceği bir kıyafeti yoktur. Kendi
kıyafetleri eski püskü olduğu için annesiyle bu duruma çare ararlar. Annesi, halasının babasına verdiği takımı oğluna giydirir. Takımın, oğluna yakışmadığını gören
anne, oğlunun hevesini kırmamak için bu durumu ona söylemez. Takımın kendisine yakıştığını düşünen çocuk heyecanla koşarak evden çıkar. Arkadaşı Filiz’e güzel görünme çabasında olan çocuk, onların yanına geldiğinde gülümsemeleri, baş
çevirişleri, sırt dönüşleri tek tek yakalar. Giydiği takımın kendisine yakışmadığını
anlar ve üzülür. Dayısı ve yengesinin yanından ayrılır. Kıyıya doğru yürür. Etrafı
gözlemler. Islık çalarak evin yolunu tutar.
Bilet adlı öyküde yarım gün okula yarım gün işe giden bir çocuğun yaşadıkları
anlatılır. Hafta sonları çalıştığı yerden haftalık alan çocuk, bir akşam sinemaya gitmek için ailesinden gizli bilet alır. Çocuğun babaannesi de onlarla birlikte kalmaktadır. Sinema biletini ailesinden gizli alan çocuk, onların bu duruma kızacağından
çok korkmaktadır. Çocuğun sinema biletini aldığını öğrenen babaanne çok kızar.
Kocasının emekli aylığını alan ve bunu eve veren babaanne her işe karışmakta,
çok konuşmaktadır. Kaynanasının söylenmelerine dayanamayan çocuğun annesi
isyan eder. Çocuğun o akşam sinemaya gideceğini söyler. Kaynanasına çıkışan kadın, bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve istedikleri gibi yaşayacaklarını belirtir. Çocuğun da istediği gibi sinemaya gidebileceğini belirtir. Bunun
üzerine çocuk sevinçle evden çıkar ve arkadaşlarının yanına koşar.
Büyük Adamın Oğlu adlı öyküde Hüseyin, okul aile birliği için istenen parayı
okula götüremediği için okula gitmek istememektedir. Annesi, Hüseyin’e kendilerinin yoksul insanlar olduklarını ve bu parayı veremeyeceklerini söyler. Hüseyin
okula gider. Parayı kendisi gibi arka sırada oturan iki kardeşte getirememiştir. Hüseyin babasının ne iş yaptığını soran Yeşim Öğretmen’e babasının büyük adam olduğu yalanını söyler. Babasının müteahhit olduğunu belirtir. Ertesi gün, annesinin
çamaşıra giderek kazandığı parayı gizlice alarak okula götürür ve öğretmenine ve13

Burhan Günel, Sevinç Dolu Bir Akşam, Karşı Yayınları 4. bs. Ankara 1998
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Burhan Günel’in çocuklar için yazdığı ilk hikâye kitabı ’Sevinç Dolu Bir Akşam’13dır. Günel, bu eseriyle 1979 yılında Kültür Bakanlığı Çocuk Öyküleri Ödülünü
alır. İlk baskısı 1980 yılında yapılan kitabın dördüncü baskısı 1998 yılında Karşı
Yayınlarından çıkar. 136 sayfa olan kitapta Sevinç Dolu Bir Akşam, Bilet, Büyük
Adamın Oğlu, Unutamadım, Benim Babam Aslandır, Züleyha, Direnç, Güvercinler,
Kelebekler Uçar Gider adlarını taşıyan dokuz hikâye yer almaktadır. Kitabın dördüncü baskısında yer alan Züleyha, Güvercinler, Kelebekler Uçar Gider adlı hikâyeler Orhan Yayınları tarafından 1990 yılında bağımsız olarak da basılmışlardır.
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Sevinç Dolu Bir Akşam
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rir. Ayrıca diğer iki kardeşin de paralarını verir. Annesi durumu fark edince Hüseyin’e parayı kendisinin alıp almadığı sorar. Hüseyin parayı almadığı yalanını sorar.
Annesinin “O parayla bir hafta geçinecektik.” sözleri kulaklarında çınlar. Annesi,
okula giderek Hüseyin’in bir gün önce okulda para harcayıp harcamadığını soruşturur. Annesi, Yeşim Öğretmen’e gerçekleri anlatır. Hüseyin’in babasının hasta olduğunu, kendisinin zenginlerin evlerine çamaşıra ve temizliğe giderek geçimlerini
sağladığını belirtir. Yeşim Öğretmen, çantasından çıkardığı yüz lirayı Hüseyin’in
annesine geri verir. Böylece Hüseyin’in yalanı da ortaya çıkmış olur. O sırada ders
zili çalar. Herkes içeri girer. Hüseyin gelmez. Yeşim Öğretmen, duygulu, onurlu bir
çocuk olan Hüseyin’in bu yüzden okula bir daha gelmeyeceğini düşünür.
Unutamadım adlı öyküde yetim Hasan’ın yaşadıkları anlatılır. Hasan’ın annesi zenginlerin evine çamaşıra ve temizliğe giderek Hasan’ı büyütmektedir. Hasan,
çok sessiz annesine yakışır bir çocuktur. Herkesle arkadaştır, dosttur. Çok akıllı ve
çalışkandır. Sınıf öğretmeni Selçuk Bey de Hasan’ı çok sevmektedir. Hikâyede ismi
verilmeyen Hasan’ın ilkokul arkadaşı, bir gün üçüncü derse girdiklerinde kalemini
aradığını bulamadığını, kalemini birisinin almış olabileceğini düşünür. Kalemini
öğretmenle aramaya başlarlar. Hasan’ın sırasına gelince, “Benim kalemim” diye
bağırır. Kendi kesikli kalemi olmadığını anladığı halde benim kalemim diye diretir. Hasan, “O benim kalemim” diye ısrar etse de kimseyi inandıramaz. Hasan’ın
arkadaşı, sonraları kendisine çok kızdığını ama elinden bir şey gelmediğini söyler.
Ömrünce bunun ezikliğini taşıdığını, daha da taşıyacağını ifade eder. O yılın yaz
tatilinin dönüşünde Hasan’ın uzun zamandır hasta olduğunu ve öldüğünü öğrenen anlatıcı çok pişman olur. O zamandan beri ne zaman bir haksızlık yapacak
olsa aklına Hasan’ın geldiğini belirtir.
Benim Babam Aslandır adlı öyküde babası geç vakte kadar eve gelmeyen bir çocuğun babasını aramak için dışarı çıkması ve onu bir kahvehanede oyun oynarken
bulması anlatılır. Çocuk sürekli babasını eleştiren anneannesi ve annesine karşı
babasını savunmaktadır. Hikâyede yaşlı babasını, çoğu kişinin eleştirmesine rağmen çocuğun onu çok sevdiği anlatılır. Beş çocuklu ailenin ikinci büyük çocuğu
olan bu çocuk, babasını “Benim babam aslandır.” diyerek sevmektedir. Annesi ise
çocuğuna büyüdüğü zaman babası gibi sorumsuz olmamasını öğütler. Hikâyenin
sonunda çocuk, yaşadıklarının da etkisiyle babasına olan eski sevgisini kaybeder.
Züleyha adlı öyküde doğan kızını istemeyen bir baba ve o kızın yaşadıkları anlatılır. Züleyha, arabacı Selahattin’in üçüncü çocuğudur. Daha önce iki kızı olan
Selahattin, doğacak çocuğunun erkek olmasını çok istemektedir. Yakınlarına bu
çocuğun da kız doğması halinde onu eve almayacağını söyler. Yeni doğan çocuk
da kız olur. Adını Züleyha koyarlar. Büyükanne bu duruma dayanamayarak bu
çocuğu kendisinin büyüteceğini söyler. Daha sonraki yıllarda Züleyha’nın iki tane
de erkek kardeşi olur. Ama Züleyha hiçbir zaman babasının evine gitmez. Büyükannesi de Züleyha’ya yıllarca babasının kendisini istemediğini anlatır. Züleyha ise
hayatta babasından başka her şeyi ve herkesi çok sevmektedir. Babası daha sonra
da Züleyha’yı hiç arayıp sormamıştır. Züleyha büyür, okula başlar. O senenin Eylül
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Güvercinler adlı öyküde okulların yaz tatiline girmesine yakın Ayhan, babası
Cemil Bey’le pazara güvercin almaya giderler. Komşularının kızı Ayşe’de onlarla
gelir. Pazardan iki güvercin alırlar. Onları kafese koyarlar. Ayhan, Ayşelerin yaz
tatiline gideceğini öğrenir ve üzülür. Güvercinlere Bulut ve Çiçek ismini koyarlar. Bulut, Ayhan’ın Çiçek ise Ayşe’nin olur. Ayhan, Ayşe’yi yolcu eder. Güvercinlere çok iyi bakacağı hususunda Ayşe’ye söz verir. Eve döndüğünde kedinin Çiçek
adlı güvercini yediğini görür. Bunun üzerine Ayhan, Bulut adlı güvercini uçurur.
Aradan aylar geçtikten sonra Ayşe’nin babası gelir. Ayhan’a hediye olarak top getirir. Ankara’ya atandığını, eşyaları taşıdıktan sonra gidip Ayşe’yle annesini de alıp
Ankara’ya götüreceğini söyler. Ayhan bu duruma çok üzülür. Ayhan, Ayşe’nin babasına Ayşe’yi hiç unutmayacağını söyler ve ona selam söylemesini ister. Eşyaları
götüren kamyonla birlikte Ayhan’ın yüreğinden de bir şeyler gider.
Kelebekler Uçar Gider adlı öyküde gecekondu önleme bölgesindeki dört katlı,
sekiz daireli kooperatifin yapılarından ilki tamamlanır. İşçiler birleşip aralarında
topladıkları birikmiş paralarla ‘Mutlu Yapı Kooperatifi’ni kurmuşlar, başlarını sokacak birer evleri, yarına dönük güvenceleri olsun istemişlerdir. Kuralar çekilir ve
sonuncu daire Şahin Koçak’a çıkar. O günden sonra eşi ve oğluyla yeni evlerine taşınırlar. Annesi, Akın’a burada yeni arkadaşlarının olacağını söyleyerek onu teselli
eder. Akın balkonda oturdukları akşam erken yatar, sabah erken kalkar. Kırlara
doğru yürümeye başlar. Elinde bir kavanoz vardır. Kavanoza kırda yakaladığı kelebeği koyar ve onu eve getirir. Kelebeğin kanatlarına binerek dünyayı dolaştığını
hayal eder. Bir sabah uyandığında kavanozdaki kelebeğin kıpırdamadığını görür
ve üzülür. Onu havasız bırakarak, uçurmayarak onu öldürdüğünü düşünür. Annesi, üzülen oğluna üzülmemesi gerektiğini söyler. Kelebeklerin yaşam gibi uçup
gittiklerini belirtir.
Kayısı Ağacı
Burhan Günel’in çocuklar için yazdığı ikinci hikâye kitabı ‘Kayısı Ağacı’14 adını taşır. İlk baskısı 1980 yılında yapılan kitabın ikinci baskısı 1998 yılında Karşı
14

Burhan Günel, Kayısı Ağacı, Karşı Yayınları 2. bs. Ankara 1998
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Direnç adlı öyküde iş gezisinden dönen baba (İbrahim) yerde kıpırdayan küçücük bir kuş görür. Yağmurlu, fırtınalı korkunç bir geceden sonra yavru kuşu eve
getiren adam ona bakmaya karar verir. Adam ve eşi kuşa bakar, onu iyileştirirler.
Sabah olduğunda kuşun fırtınaya karşı direnişini çocuklara anlatmaya karar verirler. Böylece çocuklarından hayat karşısında dirençli olmasını isterler.
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ayının sonunda büyükanne ölür ve Züleyha evde tek başına kalır. Züleyha babasının evine gitmemekte ısrar eder. Babası arabacı Selahattin’i ikna ederler. Kızının gönlünü almasını söylerler. Son çare olarak Züleyha’nın kaldığı eve taşınmayı
düşünürler. Bu sıra büyükannesinin ölümüne dayanamayan Züleyha hastalanır.
Günden güne erimeye, süzülmeye başlar. Sonradan Züleyha iyileşir. Bu arada bahar mevsimi de gelmiştir.
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Yayınları tarafından yapılır. 96 sayfa olan kitapta Kayısı Ağacı, Oktay’ın Yaz Tatili,
Yaralı At, Diş Fırçası adlarını taşıyan dört hikâye yer almaktadır.
Kayısı Ağacı isimli öyküde Ümran ve Zeynep adlı iki çocuğun ağaçlarla olan
arkadaşlığı anlatılır. Hikâyede Ümran kayısı, Zeynep kiraz ağacı ile arkadaşlık
kurmuştur. Ümran ve ailesi yaz tatillerini geçirmek için turistik bir yere giderler.
Buradaki ağaçlar meyveleri için kiraya verilmektedir. Ümran, annesine; kayısı
ağacına babasını, annesini, arkadaşlarını, yaşadığı kalabalık kenti anlattığını ifade
eder. Ümran ve annesinin konuşmaları ile özlem, vatan sevgisi gibi konular üzerinde durulur. Ümran babasına da ağaçla olan arkadaşlığını anlatır. Bu arkadaşlığın bebeklerden, oyuncaklardan, her şeyden daha güzel olduğunu belirtir. Babası,
ağacı götürmek isteyen Ümran’a ağaçların kökleriyle toprağa bağlı olduğunu anlatır. Ümran sevgi bahçesi adını verdiği bu yerde birdenbire büyüdüğünü ifade eder.
Hikâyede çocukların ağaçlarla olan arkadaşlığı ile tabiat sevgisi verilmeye çalışılır.
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Oktay’ın Yaz Tatili adlı öykü Ece, Ferda, Erdem ve Oktay adlı çocukların birbirleriyle konuşmaları üzerine kuruludur. Bu çocuklar tatilde neler yaptıklarını
birbirilerine anlatırlar. Erdem, Ece’nin teyzesinin oğludur. Öykü, çocukların yaz
tatillerini nasıl geçirdiklerini birbirlerine anlatmaları üzerine kuruludur. Okullarını özleyen Ece ve Ferda okula giderler. Okulun bahçesinde otururken Oktay’ı
görürler. Ece ve Ferda, Oktay’a tatilde nereye gittiğini sorarlar. Oktay, durgunlaşır.
Önce onların anlatmasını ister. Sonra kendisinin anlatacağını belirtir. Ferda, Çanakkale’den, Ece, Bodrum’dan söz eder. Oktay, kendi tatilinin gece olunca başladığını, yatağında düşlere dalınca farklı diyarlara gittiğini ifade eder. Hayaller kurduğunu söyler. Tatilini nasıl geçirdiğini öğrenmek isteyen arkadaşlarına tatilini de
anlatır. Yaz tatilinde amcasının dükkânında çalıştığını, gündüzleri çok yorulduğu
için geceleri yatağına girip düşler kurduğunu söyler. Yalnızca Pazar günleri çalışmadığını belirtir. Düşlerinde köyü gördüğünü, o köydeki dut ağacının yanına gittiğini anlatır.
Yaralı At isimli öyküde Orhan adlı çocuğun sokaktaki çocukların yaralı ata
davranışları karşısında üzülüşü anlatılır. Hikâyede boynunda yara olan atın koşum hayvanı olarak ömrünü tükettiği, işe yaramaz hale gelince de böyle sokaklara
salındığı işlenir. Baba ve Orhan’ın konuşmaları ile işe yaramayan insan ve hayvanların baştan savıldığı anlatılmaya çalışılır. Orhan, pencereden dışarıyı izlemeye
devam eder. Orhan ve babası yaralı ata yardım ederler. Çocukların atı salıvermesinden sonra Orhan ve babası atı alıp evlerinin önüne getiriler, bir akasya ağacına
bağlarlar. Orhan’ın annesi gelip atın durumuna bakar. Merhem yapıp atın yarasına
sürer. Atın iki üç gün içinde iyileşeceğini söyler. Orhan’ın babasının da ayağı sakattır. Yaralı bir atın bile insanın hayatını değiştirdiği anlatılır. Bu atın babasına
yenileşme, heyecan getirdiğini, annesine ise işe yaramanın mutluluğunu verdiğini
anlatır. Bu hikâye ile hayvan sevgisi anlatılmaya çalışılır.
Diş Fırçası adlı hikâyede babasının tıraş jiletini kullanan Onur’un durumu anlatılır. Lise birinci sınıfa giden Onur’un tıraş jiletini kullandığını anlayan babası,
Onur’a anlattığı hikâye ile başkalarının eşyasının kullanılmaması gerektiğini vur120
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gular. Baba, damadının diş fırçasını kullanan yaşlı kadının hikâyesini anlatarak,
izinsiz başkalarının eşyasını kullanmanın kötü bir şey olduğu Onur’a anlatmaya
çalışılır.

Günel’in, 2012 yılında Koza Yayınları arasından çıkan ‘Kiralık Ağaçlar’15, adlı
kitabında, daha önce yayımlanan ‘Sevinç Dolu Bir Akşam’ ve ‘Kayısı Ağacı’ adlı kitaplarındaki öyküler bir araya getirilir. Günel, bu öykülerin bazılarının isimlerini
değiştirerek tekrar yayımlamıştır.
Lolita ile Pan
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Kiralık Ağaçlar

Burhan Günel’in vefatından sonra yayımlanan ‘Lolita ile Pan’16 adlı öykü kitabı,
2013 yılında Koza Yayınları arasından çıkar. Bu kitap, Çocuk ve Gençlik Yayınları
Derneği tarafından “2012 yılının En İyi Çocuk Kitabı Jüri Özel Ödülüne” layık görülür. 112 sayfa olan kitapta Hoş Geldin Nasrettin Dede, Sıcak Yaz, Lolita ile Pan, Yaz
Sonu adlı dört hikâye yer alır.

Sıcak Yaz adlı öyküde, yaz tatilini Hatay’da amcasının dükkânında çalışarak
geçiren bir çocuğun yaşadıkları, duygu ve düşünceleri anlatılır. Haftada on lira
kazanan çocuğun, diğer çocuklar yaz tatilini geçirirken kendisinin çalışmak zorunda olması ve buna imrenmesi vurgulanır. Öteki çocukları, sınıf arkadaşlarını,
kardeşini, mahalle arkadaşlarını ve onların yaşantılarını düşünerek üzülmemesi
gerektiği, kendisinin şartlarının farklı olduğunu kabullenmesi gerektiği belirtilir.
O yaz günlerinin birinde de annesi ile babasının boşanma davasının olduğu ve
onların, kendisinin babasında kardeşi Nuri’nin ise annesinde kalması hususunda
anlaştıkları ifade edilir.
Lolita ile Pan adlı öyküde, çocuk Lolita ve Pan isimli iki köpek tanıdığını belirtir
ve köpeklerin fiziksel özelliklerinden bahseder. Bir generalin İtalya’dan dönerken
bu köpekleri getirdiğini belirtir. Eşi ve oğlunu trafik kazasında kaybeden generalin bundan sonra hayvanlara düşkünleştiği ifade edilir. Bu şahsın aslında gerçekte
asker olmadığı lakabının general olduğu söylenir. Köpeklere bir kulübe yapılır ve
onlara bakması için de Bekir isimli bir adam görevlendirilir. General lakaplı beyin
bakanlığa müsteşar olarak atanmasıyla her şey değişir. Köpeklere gösterilen ilgi
15
16

Burhan Günel, Kiralık Ağaçlar, Koza Yayınları, Ankara 2012
Burhan Günel, Lolita ile Pan, Koza Yayınları, Ankara 2013
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Hoş Geldin Nasrettin Dede adlı öyküde, Nur Dağı’nın batı eteğinde yer alan Numune Mahallesi’ndeki yedi –sekiz yaşlarındaki bir çocuğun Nasrettin Hoca ile tanışması anlatılır ve çocuğun onunla ilgili duygu ve düşünceleri üzerinde durulur.
Nasrettin Hoca ile ilgili kaynaklardaki bilgilerden söz edilir. Çocukluk hatıraları
ile Nasrettin Hoca fıkralarındaki nükteler özdeşleştirilmeye çalışılır.
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azalır. Yemekleri kısıtlanır. Bir ay sonra Lolita ortadan kaybolur. Lolita’nın kaybolmasından sonra bölge müdürü vekili Orhan Bey, Bekir’i çağırır. Pan’ı zehirlemesini ister. Bekir, bunu yapamayacağını belirtince işine son verilir. O günden sonra
Bekir’i ve Pan’ı bir daha gören olmaz.
Yaz Sonu adlı öykü ise Günel’in Kayısı Ağacı adlı kitabında yer alan ‘Oktay’ın
Yaz Tatili’ isimli öyküsünün aynısıdır. Günel, aynı hikâyeyi ismini değiştirerek
‘Yaz Sonu’ ismiyle bu kitabına almıştır.
Mantı Yiyen At
Günel’in vefatından sonra yayımlanan diğer öykü kitabı, ‘Mantı Yiyen At’17 adını taşır. 2013 yılında yayımlanan kitap, 104 sayfadır ve içerisinde Mantı Yiyen At,
Gölgesi Gül, Diş Fırçası, Gazozcu Çocuk adlı öyküler yer alır.
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Mantı Yiyen At adlı öyküde, Zeynel Bey ve oğlu İlhan’ın sokakta gördükleri
yaşlı bir ata acımaları, sokaktaki çocukların yaşlı ata eziyet etmeleri anlatılır. Belli
bir süre yaşlı atı takip eden Zeynel Bey ve İlhan’ın onu eve almak istemeleri, bu nedenle Nihal Hanımı ikna etmeleri üzerinde durulur. Gecekondu evlerine aldıkları
yaşlı ve yaralı atı, Nihal Hanım’ın tedavi edip iyileştirmesi vurgulanır. İlhan ve
ailesinin yaralı atı benimsemeleri ve sahiplenmeleri hikâyenin vakasını oluşturmaktadır. Bu öykü, Günel’in ‘Kayısı Ağacı’ adlı kitabındaki ‘Yaralı At’ hikâyesinin
değiştirilmiş hâlidir.
Gölgesi Gül adlı öyküde, okulda sürekli burnunu çeken ve mendili olmayan çocuğun yaşadıkları anlatılır. Çocuk, her yerde aynı sorunu yaşadığını ifade eder.
Annesi kendisine gebe iken nezle olduğu için bu sorunla kendisinin de sürekli karşılaştığını belirtir. Diğer çocukların yüzlerinin güleç ve sağlıklarının yerinde olduğunu vurgular. Bir defasında Gülçinlere gittiğini anlatır. Çocuk, öğretmeninin
kendisine burnu sürekli aktığı için kızdığını dile getirir. Öğretmeninin kendisine
kızdığı zamanlarda diğer çocuklar gibi Gülçin’in de kendisine güldüğünü ve bu
nedenle çok utandığını söyler. Koridorda ayağı kayar ve yere düşer. Kafasını betona
şiddetli bir şekilde çarpar. Hayallere dalar. Gül bahçesinde koştuğunu, öğretmeninin kendisini çok sevdiğini, babasının önemli bir adam olduğunu, her cebinde ipek
bir mendil olduğunu, evlerinin sularının hiç kesilmediğini, haftada üç dört kez
yıkandığını düşler. Yanaklarının altın rengi güllere benzediğini düşünür.
Diş Fırçası adlı hikâye, ‘Kayısı Ağacı’ adlı kitaptaki öykünün aynısıdır.
Gazozcu Çocuk adlı öyküde, yaz tatillerinde teyzesinin oğlu Erol ile beraber gazoz satan çocuğun yaşadıkları ile duygu ve düşünceleri anlatılır. Çocuk, ilkokulu
beraber okudukları Müzehher adlı arkadaşını her gördüğünde utandığını ifade
eder. Çocuk, Müzehher’in bir kadın terzisinde çalıştığını; onun sattığı gazozları
içtiği vakit çok mutlu olduğunu belirtir. Kuzeni Erol ile bir hafta çalıştıklarını daha
sonra teyzesigilin Arsuz’daki yazlık evlerine gittiklerini, Erol’un da kente gelmez
17
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Sonuç
Edebiyatın hemen her türünde eser veren bir yazar olan Burhan Günel’in çocuk
edebiyatı alanında verdiği eserler (romanlar – hikâyeler) yazarın çocukluk hatıralarından, yaşantılarından ve gözlemlerinden izler taşımaktadır. Bu nedenle eserlerin otobiyografik özellikler taşıdığı söylenebilir. Günel, ilk çocuk romanlarında;
maddi imkân – imkânsızlık çatışması, maddiyatın insan hayatı üzerindeki etkisi,
insanların birbirlerine dost elini uzatması gerektiği, insan sevgisinin yüce bir duygu olduğu, anne babası ayrılmış çocukların yaşadıkları ve psikolojileri üzerinde
durur. 2011 ve daha sonrasında Koza Yayınlarından çıkan romanlarında ise gerçek
X düş, tabiat X şehir çatışmasını yaşayan çocukların dünyalarından söz edilir. Bu
romanlarda da; çalışan annelerin evde yalnız büyüyen çocuklarının hayata nasıl
tutunmaları gerektiği, bilgisayarın sağladığı sanal ortamda ülkemizin ve değişik ülkelerin doğa harikalarını tanıyan, farklı kültürleri öğrenen çocukları, çevre
kirliliğini, tabiatın talan edilmesini, hayvan sevgisini, çocukların düş güçlerinin
yansımalarını, yine sanal ortam vasıtasıyla insanlığın ilkellikten uygarlığa doğru
gelişen zorlu savaşımını, insan yaşamının mevsimlere benzetilerek çocukların ve
büyüklerin beşinci bir mevsimi arayışlarını konu edinir. Yazarın çocuk hikâyeleri
de çocuk romanlarındaki benzer kavram ve konularla doludur. Gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarının okulda, evde ve mahallede yaşadığı maddi imkânsızlıktan kaynaklanan meseleler, çocukların umutları, hayvan sevgisi, çocuğun aile içi
yaşantısı, anne babası ayrılmış çocuğun psikolojisi, çocukların yaz tatili ile ilgili
izlenimleri, tabiat sevgisi, çocukların anne babalarına karşı tutumları, erkek evlat
isteği olan bir babanın kız çocuğuna karşı tutumu, yetim bir çocuğun acıklı yaşantısı, hem okuyan hem çalışan çocukların yaşadıkları vb. konular işlenir. Kısacası
Günel’in bu eserleri (çocuk romanları ve hikâyeleri); çocukları seven, çocuk duyarlılığını yaşamı boyunca içinde yaşatan, onlara ait dünyanın saflığını ve temizliğini muhafaza edebilen bir yazarın, çocukların dünyasına açılan kapısı olarak
nitelendirilebilir. Günel, bu eserleriyle çocukların gündelik hayatta yaşayabileceği
birçok meseleye değinmiş, böylece onların ruh ve hayal dünyalarını yansıtmaya
çalışmıştır.
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olduğunu anlatır. Erol artık çalışmamasına rağmen kazancı yine onunla bölüştüklerini dile getirir. Bütün çocuklar gibi yaz tatillerinde gezmek, oynamak, denize
gitmek, arkadaşlarıyla sinemaya gitmek istediğini ifade eder. Çocuk, haftalar sonra eniştesinin dükkânında çırak olarak çalışmaya başlar. Fakat orada yaşadığı bir
olay nedeniyle eniştesi, çocuğun annesine “Ben böyle dik başlı çocuk istemem.”
diyerek çocuğu işten çıkarır. Çocuk, o günden sonra yine gazoz satmaya başlar
fakat çocukların gazozları artık kendisinden değil de Reşit ağabeyin ilerdeki küçük
dükkânından aldıklarını belirtir.
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Özet :
Bugün hâlâ canlılığını devam ettiren zengin bir sözlü geleneğe sahip olan Kazak Türkleri arasında yaygın olan anlatı türlerinden birisi de dastanlardır. Türkiye
Türkçesinde “halk hikâyesi” olarak adlandırılan dastan kavramı Kazak Türklerine
Farsçadan geçmiştir. Genel anlamda kıssa, masal, hikaye vb. konuların kaynaklık ettiği dastanlar gelenekte manzum olarak dombıra eşliğinde veya belirli bir ezgiyle icra
edilmişlerdir. Çalışma konumuz olan “Keklik ile Kuzgun” dastanına temel olan konular efsane özelliği göstermekte insanken şekil değiştirerek keklik, kuzgun ve saksağan olan hayvanların bu dönüşümünü hikâye etmektedir. Çalışmamızda önce dastan
kavramı üzerinde durulmuş sonra metnin değerlendirilmesi yapılmış ve çalışmanın
sonunda da incelemeye esas olan dastan metni verilmiştir.

Abstract
Even today, the continued vitality of a rich oral culture has a tradition of the Kazakh Turks are the dastans in one of the most common types of narrative. In Turkey
Turkish “folk tale called” epic concept of the narrative form that corresponds to the
Persian culture has passed Kazakh Turks. In general, stories, fairy tales, stories of epic
tradition as the source of such issues as the verse or a particular tune, accompanied by
Dombıra were performed. Our study subjects, the “Partridge and Raven” epic legends
feature topics that are essential to the show by changing the way human, partridges,
ravens and magpies are stories of animals that this transformation. Our work has focused on the concept dastan before the assessment is made, then the text.
Keywords: Kazakh Turks, Partridge and Raven, Dastan, Folk tale, Legend.
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Giriş :
Uzun yıllar boyunca yaylak-kışlak hayatı yaşayan ve XX. yüzyılın ilk yarısında
Sovyet Rusya siyasetinin neticesinde yerleşik hayata geçmek zorunda kalmış olan
Kazak Türkleri zengin bir sözlü kültür hazinesine sahiptirler. Kaynağını doğrudan yaşam tarzının getirmiş olduğu sözlü kültür hazinesinden almamakla birlikte
bu kültürün getirmiş olduğu icra zenginliğiyle farklı bir hüviyet kazanmış olan
türlerden birisi de dastanlardır. Kazak Türkleri ya da Orta Asya’da yaşayan diğer Türk topluluklarının folklor ürünleri üzerine yapılan çalışmalarda olduğu gibi
dastanlar üzerine yapılan ilk çalışmalarda Çarlık Rusya döneminde Rus kökenli
araştırmacılar, tarihçiler ve coğrafyacılar tarafından yapılmıştır.1* Yani folklor çalışmalarına başlanmasının temelinde Türk topluluklarının ve bu topluluklar içerisinden çıkan aydın kişilerin kendilerini tanımlama ve farklılıklarını ortaya koyma
çabası görülmez. Bu zamanda yapılan çalışmaların temelinde Çarlık Rusya’nın bir
rejim siyaseti olarak benimsediği, kendi sınırları içerisinde yaşayan diğer milletleri
ve toplulukları rahat bir şekilde yönetebilmek için onları daha iyi tanıma siyaseti
yatmaktadır (Ğabdullin, 1996,12-13).
Dastanlar temelde Kazak kültürüne doğu edebiyatından geçmiş olmakla beraber halk muhayyilesinden, yazılı edebiyattan ve anlatıcılardan da etkilenerek ilk
hallerinden farklı bir hüviyet kazanmışlardır. Kazak Türklerine dastan kavramının bugün Kazakistan’ın da içinde bulunduğu coğrafyanın Deşt-i Kıpçak olarak
adlandırıldığı zamanlarda Fars edebiyatı ve folklor örnekleriyle birlikte geldiği kabul edilmektedir. Burada Fars kültürü aracılığıyla gelmesi dastanların sadece Fars
kültürüne ait unsurları barındırdığı anlamına gelmemelidir. Özellikle dinle ilgili
hikâye ve kıssalar ile Bin Bir Gece Masallarının da Kazak kültüründe geçtiği ve
Kazak icra geleneğine uygun olarak manzum bir biçimde icra edildikleri görülmektedir. Mensur türlerin manzum olarak icra edilmeleri XIX. yüzyıl Kazak folklorunda yaygın bir gelenek halini almıştır. Bu zamanda özellikle okuma yazmayı
bilip belirli bir dinî tahsil görmüş olan icracılar duydukları ya da okudukları çoğu
metinleri ister masal, ister kıssa isterse herhangi bir hikâye olsun herhangi bir ayırma gitmeden jıra (destane, dastana) dönüştürerek icra etmişlerdir. Äwezov’a göre
bu şekilde icra edenlerin çoğu din konulu şiir söyleyen akınlardır (Äwezov-Ismayılov 1957: XI). Fars kültüründe dastanlar ya sadece manzum ya da sadece mensur
olurken Kazak geleneğinde temelde manzum olmakla beraber aralarında mensur
kısımlarda bulunmakta ve kesinlikle dombıra2* eşliğinde icra edilmektedir. Fakat
XIX. yüzyılın sonunda yayımlanmış olan dastanları halk arasında bilgili ve tahsilli
insanlar dombırasız ama belirli bir ezgiyle okumuşlardır. Bu alışkanlık XX. Yüzyılın ikinci yarısına kadar devam etmiştir (Qasqabasov-Äzibayeva, 2004: 10-11).
Dastanlar XIX. yüzyılın ikinci yarısıyla XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde Kazan,
Ombı, Taşkent ve Moskova vb. şehirlerde “qiyssa” ve “hikaya” adı altında Arap
Kazakistan’da ve Türkiyede Kazak Türklerinin dastancılık (halk hikâyesi) geleneğiyle ilgili
yapılan çalışmalar için bk. (Çetin, 2003: 1-6)

1 *

2

*

Dombıra: Geleneksel üç telli Kazak müzik aleti.
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Bu dönemde uzun yıllar boyunca din ve özellikle de İslam dini ile ilgili şeylere
yasak geldiği için halkın bu destanları okumak şöyle dursun onların varlığından bile
haberleri olmamıştır. Bu sebeplerden dolayı dinin hem pratikleri hem de tarihleri öğrenilmemiş ve sayısız hazine arşiv köşelerine terk edilmiştir. Bu zamanda dini kitapları toplamak değil onları ortadan kaldırmak bir gelenek haline gelmiş ve camilerin
ortadan kalkmasıyla beraber orada saklanılan kitaplar da yok olmuştur ( Berdibay,
2005: 332).
Dastanlar; hacim bakımından büyük olmaları, mazmun ve kompozisyon olarak karışık bir yapıya sahip olmaları, bir anlatıda birden fazla türün yer alması,
hadiselerin genel olarak olağanüstü olaylarla süslü ve girift olması, başkahramanın
romantik ya da kahramanlık yönü gibi özellikleriyle diğer türlerden ayrılır. Kaynağını Doğu milletlerinden almış olan Kazak dastanları olayların geçtiği mekân
bakımından Kazak folklorunun geleneksel diğer türlerinden ayrılır. Kazak folklorunda olaylar genellikle bozkırda, dağ içinde, sazlıklar arasında yani açık tabiatta
gerçekleşirken dastanlarda şehirlerde, padişahın sarayında veya şehir pazarında
geçer. Kahramanın mücadelesi bazen bozkırda gerçekleşmekle beraber bu yerler
de genelde ülke toprağı ya da şehrin yanı başındadır. Dastanlarda başkahramanın seferi ve başından geçen olaylarda farklıdır. Dastan kahramanlarının başlarından geçen olayların mekânı da periler veya cinler padişahlığında maymunlar
ile zencilerin ve nice türlü mahlûkların yaşadığı fantastik yerlerde geçmektedir.
Ayrıca kahramanların teke tek savaşları da özel meydanlarda yine kahramanların
cezalandırılması da özel alanlarda ve kalabalığın önünde gerçekleştirilir (Qasqabasov-Äzibayeva, 2004: 11-12). Bunun sebebi elbette türlerin oluşturulmuş olduğu
toplumla ilgilidir. Doğu toplumlarından gelen dastanlardaki mekânın farklı olması o toplumların yaşayış tarzından kaynaklanmaktadır.
Sovyetler Birliğinin dağılıp Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra toplumda olumlu yönde değişmeler olmuş ve ruhanî mirasın birçoğuna halk
yeniden sahip çıkarak uzun yıllar boyunca eksikliği hissedilen şeylerin yerleri
doldurulmaya başlanmıştır. Bu dönemde yapılan ilmi çalışmalar neticesinde Kazak Türklerinin zengin kültür mirasının bir parçası olan dastanlar incelenmeye
başlanmış ve bu şekilde “dastandıq epos” kavramı kalıplaşarak Kazak destanları
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harfleriyle Kazak Türkçesinde yayımlanmışlardır. Bu terimler o günün şartlarında hem kahramanlık destanı hem de Türkiye Türkçesinde halk hikâyesi dediğimiz türün karşılığı olan dastanları karşılayan ortak bir kavram olarak kullanılmışlardır. Yayımlanmış olan bu eserlerin içinde dastanlar özellikle de aşk konulu,
hikâyelik ve dinî dastanlar önemli bir yekûn teşkil etmektedirler. Sovyetler Birliği
döneminde dastan türü hem muhteva hem de işleviyle resmi ideolojinin getirmiş
olduğu hükümet siyasetinin bir sonucu olarak yayımlanmamış ve incelenmemiştir. Örneğin 1917-1990 yılları arasında dastanların sadece dört cildi yayımlanmış
fakat Kazak âlimleri bunların içerisinde sadece aşk konulu destanları incelemişlerdir (Äzibayeva, 2009:3). Rahmanqul Berdibay dastanların bu dönemdeki durumunu şu şekilde dile getirir:
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içinde yerine almıştır. Äzibayeva, Kazak Destanlarını: 1. Köne Epos (Eski-Arkaik
Destan), 2. Kahramandıq epos (Kahrmanlık Destanı, 3. Ğaşıqtıq/ Romandıq Epos,
(Âşk Konulu Destanlar), 4. Tariyhı Epos (Tarihi Destan), 5. Dastandıq Epos, (Dastanlık Destan) olmak üzere beş gruba ayırmış ve Dastandıq eposların ortaya çıkış
zamanları ve türsel özelliklerinden yola çıkarak bu türün Kazak destanlarının diğer türlerinden daha sonra oluştuğunu ortaya koymuştur (Äzibayeva, 2009: 3-4).
Azibeyava Rusça olarak kaleme almış olduğu “Kazahskiy Dastannıy Epos” isimli
çalışmasında ise Kazak Dastanlarını Religioznıye (Dini), Novelliçeskiye (Hikayelik), Romaniçeskiye (Romantik/ Aşk Konulu) ve Skazoçnıye (Masalsı) dastanlar
olmak üzere dört grupta incelmiştir (Azibayeva, 1998: 20).
İnceleme konumuz olan “Keklik İle Kuzgun” dastanı da bünyesindeki masalsı
motiflerin ağırlıkta olmasından dolayı masalsı dastanlar sınıfına dahil olmaktadır.
Masalsı dastanlarla ilgili olarak Qasqabasov ve Äzibayeva birlikte kaleme aldukları
“Qazaq Dastandarı” adlı makale de şu bilgileri verirler: “Masalsı dastanlar genel
olarak Kazak kültürüne ait konuları işlemekle beraber dinî-kitabî hikâyelerden
faydalanmışlar ve gerçek hayatta olan olayları da anlatmışlardır. Masalsı dastanlara eski efsanelerle hikâyeleri temel teşkil etmiş ve bu konular doğu toplumlarının
dastan poetikasıyla ve Kazak Türklerinin destan geleneği birleştirilerek icra edilmiştir. Dastanlaştırma geleneği Sovyetler Birliği döneminde de devam etmiştir.
Bu dastanların temelinde olağanüstülük olanlar XIX. yüzyılda, toplumsal hayatla
ilgili gelenekler olanlar ise XX. Yüzyılda dastana dönüşmüştür. Örneğin XIX. yüzyılda oluşan masalsı dastanların mazmunları farklılık göstermekle beraber genel
anlamda olay örgüsü şu şekildedir:
1. Çocuksuz ana-baba, kahramanın olağanüstü doğumu ve büyümesi,
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2. Kız ile delikanlının rüya yoluyla birbirilerine âşık olmaları,
3. Delikanlının kızı aramaya çıkması, kızın köyüne gelmesi ve ikisinin karşılaşması,
4. Delikanlı ile kızın kaçması, peşlerinden gelenlerin yetişmesi,
5. Peşlerinden gelen askerler ile delikanlının savaşması, yenmesi ve yurduna sağ
salim dönmesi.
Dastanlar kız ile delikanlının kavuşması ve neticesinde toy yapılmasıyla son
bulur.
İnceleme konumuz olan “Keklik ile Kuzgun” adlı dastanda bünyesinde bulunan masalsı unsurların fazlalığından dolayı masalsı dastanlar sınıfına dâhil olmaktadır.” (Qasqabasov- Äzibayeva 2004: 19-20).
Dastanın Özeti:
Eski zamanlarda Kuzgun adlı bir han varmış, Karga da onun askeriymiş. Kuzgun, zamanın en kuvvetli ve en zalim hanıymış. Han bir gün ölümsüzlük ilacını
aramaları için maiyetindeki herkese emir göndermiş ve halk ilacı aramaya baş128

lamış. Aramaya katılmayanlar ise han tarafından cezalandırılmış. Canlılar onun
zamanından itibaren zorluk çekmeye ve korkmaya başlamışlar. Bugün hayvanların bir kısmında görülen temel davranışların sebebi hanın o zaman yaptığı zulme
dayanmaktaymış. Ölümsüzlük ilacını aramanın peşinde yıllar geçmiş ve halk gam
ve kedere gark olmuş. Hanın bu emrini halktan farklı olarak ala elbise giydirmiş
olduğu “Sawıs” adlı habercisi her yere ulaştırıyor ve onlardan ilacı arayanları ve
aramayanları hana haber veriyormuş. Han bunun sözünden çıkmıyor ve neyi kötülese ona inanıyormuş. Bundan dolayı han onun “Sawıs” adlı ismine “qan/kan” ı
da eklemiş ve onun adı “Sawısqan” yani “Saksağan” olmuş. Saksağan o zamandan
beri kuzguna; “Bu taraftan ses geliyor” diyerek cıvıldaşıp duruyormuş. O zamanlar yaklaşık yüz elli yaşında olmasına rağmen yirmi yaşındaki delikanlı görünümünde olan ve “Kiyeli/ İyeli” denilen yaz kış yeşil olan bir yerde yaşayan “Ular/
keklik” adlı bir kişi varmış. Keklik, Hanın sözünü dinlemeyerek ölümsüzlük ilacını
aramaya gitmemiş ve bu haber hana ulaşmış. Saksağan onu alarak hanın huzuruna getirmiş. Keklik, hana, onun gibi zalimin emrini dinelemeyeceğini, söylemiş.
Han’ın emriyle cellatlar kekliği kamçılamaya başlamışlar ve alnı yarılan kekliğin
akan kanı yere damlamaya başlamış. Bu esnada bir zelzele olmuş ve keklik yaşlı
bir kuşa dönüşerek uçup gitmiş. Kuzgun Han’ın sarayı ve her şeyi kaybolmuş ve
kendisi de kargaların arasına karışmış ve kargalardan sadece gagasının renginden
ayırt edilebilen bir kuşa dönüşmüş. Kuzgun nihayetinde kekliğin yere dökülen
kan lekelerini gagalamaya ve saksağanda etrafında cıvıldaşarak uçmaya başlamış.
Kuzgunun bu hali bugüne kadar değişmemiş ve kekliğin kanını gagalamasından
dolayı ömür boyu onun işi leş arayıp durmak olmuş. Yediği dayağın izleri kekliğin vücudu benekler olmuş ve alnından akan kan da başında kızıllık olarak kalmış. Keklik, o zaman yaşamış olduğu kötülükler aklına geldiğinde bugün bile hâlâ
ötermiş ve vücudunun çok fazla büyümemesinin sebebi de o zaman uğradığı bu
ezalardanmış.”
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Tamamı iki yüz kırk dört mısra olan bu metnin ilk defa ne zaman ve kim tarafından oluşturulduğu bilinmemektedir. ilk hali mensur olan bu metin Çin’de
yaşayan Kazak akınlar/ icracılar tarafından XIX. veya XX. yüzyılda manzum hâle
dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Anlatının bilinen başka bir nüshası bulunmamaktadır. Elde bulunan metni jır/ şiir şekline getirerek halk arasında yayılmasını
sağlayan kişi Käkim Tölewbayulı’dır. Metin ilk defa Çin’de yaşayan Kazaklar tarafından çıkarılmış olan “Mura” adlı derginin 2004 yılındaki ilk sayısında yayımlanmıştır. Aynı anlatı daha sonra düzenlenerek Kazakistan’da çıkmış olan Babalar
Sözi adlı serinin otuzuncu cildinde tekrar basılmıştır (Qosan, 2006: 362-363).
Metin, anlatıcının okuyucu/dinleyicilere insanın ve dünyanın eski hali nasıldı,
bugünkü gibi miydi sorusunu yöneltmesiyle başlamaktadır. Anlatıcı daha sonra
anlatacağı olay hakkında bilgi verir ve hadisenin kendi başından geçmediğini, bunu
halk arasında duyduğunu söyler. Anlatıcı icraya başlarken anlatıdaki olayların çok
eski zamanda meydana gelmiş olduğunu vurgulamak için “Vakit Qarınbay’ın za129
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manı mıymış” şeklinde bir girişle başlar. Burada geçen Qarınbay sözcüğü Qarın
Bay yani Karun ve zengin anlamına gelen bay sözcüklerinden oluşmuştur. Karun
hakkında Kur’an’ı Kerim’de Kasas suresi 76-83 ayetler arasında, Ankebût suresinin 39. ayetinde ve Mü’min suresinin 24. ayetlerinde bahsedilir. “Şüphesiz Karun,
Musa’nın kavminden ide de onlara karşı azgınlık etmişti. Biz, ona öyle hazineler verdik ki doğrusu anahtarlarının taşınması kuvvetli bir topluluğa ağır geliyordu. Hani
Kavmi ona demişti ki: Şımarma! Şüphesiz ki Allah şımarıkları sevmez… Derken biz
onu da sarayını da yerin dibine batırdık (Kasas 76 ve 80).” “Karun edebiyatta ise
zenginlik ve cimriliğin sembolü olarak kullanılmıştır (Pala, 1995: 313).” Metinde Karun’un kullanılmış olması biraz sonra anlatılacak olan olaya bir gönderme niteliği
taşımaktadır. Anlatıdaki ana kahramanlardan biri olan kuzgun da zamanın en
güçlü ve en zengin hanıdır. Karun’da aynı şekilde hükümdarlık sıfatı olmamasına
rağmen zamanın en zengin adamıdır. Anlatıcı burada bu ismi kullanarak zenginliğin de hükümdarlığında geçici olduğunu Allah(c.c)’ın Karun’u tüm zenginliğiyle
beraber helak etmesi gibi kuzgunun da yaptıklarını yanına bırakmayarak bir kuşa
dönüştürdüğünü okuyucuya bildirmek ister. Dastanda kekliğin yaşadığı yerin adı
Kiyeli/ İyeli olarak geçmektedir. İye kelimesi bir yerin ya da şeyin sahibi ve koruyucusu anlamına gelmektedir. Bir yerin iyeli olması ise o yerin sahipli olduğu ve o
sahibi tarafından korunduğu manasına gelir. Keklik Kiyeli adlı yerde yaşadığı için
yüze elli yaşında da olsa yirmi yaşındaki bir delikanlı gibi görünmektedir. Ayrıca
metinde Kiyeli adlı yer, yeryüzü cenneti olarak da nitelendirilmektedir. Bu özelliklerine bakıldığında Kiyeli adlı yerin kutsal olarak kabul edilerek eski Türk dinine
ait inanç unsurları sonraki dönemde de varlığını devam ettirdiği görülmektedir.
Keklik ile Kuzgun dastanı manzum bir yapıya sahiptir ve bünyesinde farklı anlatı türlerine ait özellikler barındırmaktadır. Burada dastana temel olan esas unsur efsanedir. Efsanenin masal üslubunda verilmesi ve anlatının uzun olması ona
masal özelliği de katmıştır. Ama metnin başında anlatıcı olayın geçiş zamanıyla
ilgili olarak “Qarınbay/ Karun’un” zamanını zikretmesi metni tarihi bir hüviyete
büründürmüş ve bundan dolayı da masal türünden uzaklaştırarak kıssa ve hikâye
havası vermiştir. Metinin dastanla ilişkisi ise icra ediliş şeklindedir. Metnin giriş
kısmında anlatıcı:
Bu benim halk arasında duyduğum,
Demiyorum gördüm, kendi başımdan geçti.
Bilinen keklik (ile) kuzgun iki kuşu
Dastan edip hadiselerini açıklayayım.
Diyerek aslında metnin temelde halk arasında mensur bir şekilde yaşadığını
ve bu mensur metni kendisi alıp, icra yeteneğine bağlı olarak manzum bir dastan haline getirdiğini söylemektedir. Bu yöntem Kazak Türklerinin folklor geleneğinde yeni bir şey olmayıp bir nevi gelenek haline almış bir alışkanlık olduğu
söylenilebilir. Özellikle XIX. yüzyılın sonu ile XX. Yüzyılın başında herhangi bir
masal metnini alarak onu jır şeklinde ve dastan ya da destan türünde icra etmenin
130

Keklik ile Kuzgun dastanı keklik, kuzgun, saksağan ile diğer bazı hayvanların nasıl meydana geldiklerini ve onlardaki bazı değişikliklerin nasıl oluştuğunu
açıklayan bir efsaneden oluşmaktadır. Bilim âleminde en çok kabul gören Grimm
Kardeşlerin tanımına göre efsane; “Gerçek veya hayali muayyen şahıs, hadise ve yer
hakkında anlatılan bir hikâyedir (Sakaoğlu, 1992: 9).” Kendine özgü bir üslubu kalıplaşmış, kurallı biçimleri olmayan, düz konuşma dili ile bildirilen bir anlatı türüdür ( Boratav, 1982: 98).” Saim Sakaoğlu ise efsanenin özelliklerini şu şekilde tarif
eder: “Şahıs, yer ve hâdiseler hakkında anlatılan, anlatılanların inandırıcılık vasfı
olan, umumiyetle şahıs ve hâdiselerde tabiatüstü olma vasfı görülen ve belirli bir
şekli olmayan, kısa konuşma diline yer veren bir antlı türüdür ( Sakaoğlu, 1992:10).”
Türk Efsaneleri Boratav tarafından; Yaratılış (oluşum ve dönüşüm), Tarihlik, Olağanüstü Kişiler, Varlıklar ve Güçler Üzerine ve Dinlik efsaneler olmak üzere dört
ana başlık altında incelenmiştir (Boratav, 1982:113). Keklik İle Kuzgun dastanı adlı
metin efsaneye göre daha uzun bir olaylar silsilesini kapsamakta ve hadiseler masal
üslubunda meydana gelmektedir. Anlatıdaki temel kahramanlardan biri olan kuzgun, zamanın en zalim ve en güçlü hanıdır. Bazı hayvanların kendi türlerine özgü
olan davranışlarının temelinde kuzgunun yapmış olduğu zulüm bulunmaktadır.
Metne göre bu davranışlar şunlardır: “Balıkların suya girmesi, karıncanın yuva yapıp saklanması, kedi ile köpek arasındaki düşmanlığın başlaması, kırlangıcın yılan
gördüğünde çığlık atarak ötmesi, tavşanın korkamaya başlaması, av hayvanlarının
insanların yaşadığı yerlerden uzaklaşması, tavuğun her zaman ötmesi, tilkinin
sağa sola kıvrılarak yürümesi, kartalın yuvasını doruklardaki kayalıklara yapması,
kurdun hayvanlara saldırması, ayı ile kaplanın kibirlenmesi, kuşların bazılarının
dağları mekân tutup bozkırda kışlaması, baykuşun o zamanki gördüğü sıkıntıdan
dolayı bugün bile ağlaması.” Metin hayvanların kendilerinde ve davranışlarında
meydana gelen birtakım değişiklikten dolayı etiyolojik bir karakter taşımaktadır.
Etiyolojik karakter, mit, efsane ve masallarda görülür. Etiyolojik kökenli olan mitlerdeki temel unsur inançtır. Dinleyici ya da okuyucu olan olaya inanmaktadır. Etiyolojik masallar genel anlamda hayvan masallarında görülür. Etiyolojik karakterli
masallardaki temel unsur alegoridir ve hem anlatıcı hem de dinleyici olaya inanmamaktadır. Bu masalların öne çıkan temel özelliği güldürme olduğu için çocuklara hitap eden bir tür olarak da düşünülmektedir. Bu masallarda bazı hayvanların
fiziksel özelliklerindeki farklılığın nedeni anlatılır. Örneğin “Tavşanın kuyruğu
neden kısa, tilkinin kuyruğu neden uzun” gibi (Qasqabasov, 2002, 2004). Etiyolojik
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örnekleri Kazak folklorunda mevcuttur (Yıldırım, 2012: 142-164). Bu örneklerin
bazılarında anlatıcı masal metnine herhangi bir müdahalede bulunmadan doğrudan manzum hale getirirken bazılarında ise metne bölümler ve epizotlar ekleyerek
anlatıyı genişletmiş ve bir nevi destan formatına uygun hale getirmiştir. Özellikle
mensurdan manzuma yapılan birebir aktarmalarda anlatıya destan ya da dastan
ismini vermekten ziyade aynı anlatının “manzum varyantı” ya da “manzum masal”
denmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Çünkü farklı Türk topluluklarında
bunun değişik örneklerini görmek mümkündür. Anlatının mensurdan manzuma
dönüşmesi onun tür olarak değiştiği anlamını taşımamaktadır.
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masallardaki hayvanların masalda kendi asli suretlerinde oldukları görülür. Hayvan başlangıçta insan ya da farklı bir türken bir dua ya da beddua, özellikle ceza
ya da cezadan kurtulma, neticesinde bugün bildiğimiz şekline kavuşmamıştır. Bu
masallarda tavşanın kuyruğunun kısalığını veya bir Altay masalında olduğu gibi
saksağanın leş ya da çöpleri gagalarken bir defa gagalayıp sonra birkaç kez etrafa
bakmasının sebebinin hangi olaydan kaynaklandığı açıklanır (Dilek, 2008: 338).
Etiyolojik unsurlar efsanelerin içerisinde ise yaratılış (oluşum-dönüşüm) efsanelerinde görülür. Yaratılış efsanelerinin temel kaynağı mitlerdir. Mitler her zaman bir yaratılışın öyküsünü anlatır (Eliade, 2001: 15-16). Yaratılış efsanelerinde
mitolojik kökler ön plana çıkar ve bunları mitlerden ayırmak oldukça güçtür. Mitolojik köklü efsaneler insan zihni geliştikçe halk üzerindeki özelliklerini yitirmiş
ve fonksiyon değiştirerek inanç olmaktan çıkıp terbiyevi bir karaktere bürünmüşler ve efsane olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu efsaneler diğer efsanelere
göre daha eski zamanlarda oluşmuşlardır (Ergun, 1997: 42). Yaratılış efsaneleri,
özellikle oluşum efsaneleri, etiyolojik yani açıklayıcı yönleriyle mitlerden kopmuş parçacıklar olduğu görülmektedir. Dönüşüm efsanelerinde canlı veya cansız
varlıkların bir başka şekle girmesi, yani önceki varlığın yerine başka bir varlığa
dönüşmeleri kastedilir. Canlı veya cansız nesnelerin kendi şekillerinden bir başka
şekle girmeleri dönüşüm anlamına gelir (Önal, 2003, 34-37). Burada dönüşüm kavramıyla karşımıza çıkan temel motif şekil değiştirmedir. Şekil değiştirme; “Canlı
veya cansız unsurların bir üstün güç tarafından cezalandırılması veya bir felaketten
kurtarılması için o andaki şekillerinden saha farklı bir şekle dönüştürülmesidir. Değişikliğin temel sebebi cezadır; felaketten veya sonu felakete varabilecek bir tehlikeden kurtarma ikinci derecede kalır (Sakaoğlu, 1980: 28-29).” Şekil değiştirme mitlerde de görülür. Mitlerdeki şekil değiştirme kademeli bir şekilde meydana gelir ve
şekil değiştiren varlık daha sonra ilk hâline dönebilir. Efsanede ise şekil değiştirme
birden olur ve eski hâle dönüş mümkün değildir. Ayrıca efsanede şekil değiştirmeye ait elde nesnel bulgular vardır. Metinde anlatılan efsanede kekliğin vücudundaki benekler yediği dayaktan; başındaki kızıllık için akan kanından oluşmuştur.
Keklik ile Kuzgun dastanındaki temel olaylarda dönüşüm efsaneleri özelliği
taşımaktadır. Keklik, kuzgun ve saksağanın insanken hayvana dönüşme süreçleri
anlatılır. Zalim bir han olan kuzgun kekliğe işkence ederken ansızın bir zelzele
olur ve birden bire bugün bildiğimiz manadaki kuzguna dönüşerek kekliğin yere
dökülen kanını gagalamaya başlar. Kuzgunun bugün leş arayıp durmasının sebebi kekliğinin kanına susamışlığındandır. Keklik ise Kuzgun’un kendisine yaptığı
eziyetler ve yediği dayaktan dolayı vücudu beneklenir ve yarılan alnındaki kan lekeleri başının tepe kısmında bir kızıllık olarak kalır. Metinde geçen olumsuz tipleri
temsil eden kuzgun, karga ve saksağanın temel özellikleri leş yemeleridir. Ayrıca
gagasının siyah olmasının dışında karga ile kuzgun arasında bir fark bulunmamaktadır. Halk muhayyilesi karga ile kuzgunun benzer kuşlar olmasından dolayı
metinde kuzgunu han yaparken kargayı hanın askeri, saksağanı ise habercisi yapmıştır. Saksağanın bugünkü hale gelmesinin nedeniyle ilgili metinde detaylı bilgi
verilmemekle birlikte han tarafından ona halktan farklı olarak ala elbise giydiril132

diği ve hanın ona “gözcüm” dediği vurgulanmaktadır. Saksağanın o gün giymiş
olduğu ala elbise nedeniyle kuşa dönerken karga ve kuzgundan farklı olarak vücudunda alalık meydana gelmiştir. Bugün saksağanın vücudundaki alalığın sebebi
kuzgun tarafından kendisine giydirilen ala elbiseden dolayıdır, denilerek alalığın
sebebi açıklanmıştır. Saksağanın ismi metinde başlangıçta “kurutulmuş deri gibi
olmuş, kurumuş kat kat olmuş kir (Qazaq Ädebi Tiliniŋ Sözdigi, XIII, 2011: 38).”
manasına gelen “sawıs” olarak geçer ve han tarafından onun ismine “qan/kan” eklenir ve böylece sawısqan yani saksağan olur. Onun ismi kir ve kanın bir araya
gelmesinden oluşur. Halk arasında başkasının sırtından geçinin kişilere de “saksağan” denilmektedir. Saksağan Kazak Türkleri arasında ihtiyatlı ve tedbirli bir kuş
olarak bilinir (Qazaq Ädebi Tiliniŋ Sözdigi, XIII, 2011: 38). Bu özelliğinden dolayı
efsanede ona kuzgunun gözcüsü, habercisi olma vasfı verilmiştir. Efsanede keklik,
kuzgun ve saksağanın nasıl dönüştükleri ve kendilerinde bulunan ayırt edici özelliklerinin sebebi anlatılmaktadır.
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Türk dünyasının zengin bir sözlü kültür mirasına sahip topluluklarından biri
olan Kazak Türklerinin sözlü anlatı türlerinden birisi de dastanlardır. Dastanlara
esas teşkil eden konulardan bazıları Doğu milletlerinin edebi folklor örneklerine bazıları ise dinî temelli kıssa ve hikâyelere dayanmaktadır. Dastanlar anlatıcıların elinden birtakım değişikliklere uğrayarak Kazak folklorunda kendine has
birtakım özellikler kazandığı görülmektedir. Anlatıcı duymuş olduğu bir anlatıyı
(hikâye, kıssa vb.) alarak bunu manzum bir hâle getirmiş ve dastan hüviyeti kazanmasını sağlamıştır. Dastanlara bazen masal ve efsane gibi türlerin de kaynaklık
ettiği görülmüştür. Keklik ve Kuzgun dastanı efsanelerin dastanlara kaynaklığı
konusunda güzel bir örnek teşkil etmektedir. Sonuç olarak sözlü anlatı türlerinin
genel geçer ve değişmez kurallarının olmadığının görülmesi açısından Keklik ile
Kuzgun dastanı güzel bir örnektir. Bir türü adlandırmak için onun şekilsel özellikleri tek başına yeterli olmayabilir. Bu anlatıda olduğu gibi olayların manzum ve
masal üslubu içerisinde dastan şeklinde icra edilmesi anlatının temelindeki efsaneyi değiştirmemiştir. Dastanın bütünün de anlatılan olaylar sebep sonuç ilişkisi
içerisinde cereyan etmiş; keklik, kuzgun ve saksağanın nasıl meydana geldikleriyle
ilgili mitolojik karakterli bir yaratılış efsanesini bize sunmuştur. Ayrıca bu metin
iye kavramı ve etiyolojik özellikleri ile Türk kültürü, Karun isminin geçmesi ile
İslam kültürü, kavramı almasından dolayı Fars kültürü, icra ve konu açısından
İslam sonrası Kazak Türk kültürü dairesine ait özellikler göstermektedir.
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ULAR3* MEN QUZĞIN (KEKLİK İLE KUZGUN)4*
Mıqtısıŋ, bilimdisiŋ adam bugin,

Kuvvetlisin, bilgilisin adam bugün

Biraq ta esiŋde me sonaw küniŋ?

Fakat aklında mı o günün?

Jarıqtıŋ qaşan uqtıŋ qasiyetin,

Aydınlığın ne zaman anladın vasfını

Parqın da qaşan uqtıŋ qaraŋğınıŋ?

Farkını ne zaman anladın karanlığın?

Tabındıŋ alğaş kimge qulşılıq qıp,

Tapınıp ilk önce kime kulluk ettin,

Sol kezde küyi ne edi tirşiliktiŋ?

O vakitte nasıl idi hayatın?

Alğaşta-aq osılay bop jaraldıŋ ba,

İlk önce bu şekilde mi yaratılmıştın,

Biri qala, al biri qırşılıq bop?

Biri şehir biri de bozkır olup?

Damıdıq dersiŋ bälkim eŋbektenip,

Geliştik dersin belki çalışarak,

10. Turğan ba bul düniye teŋ bop berik.

Bu dünya durmakta mı sağlamca aynı şekilde.

Jazılğan tarıyxtardan uğınbasaq,

Yazılmış tarihlerden anlamasak,

Bul künde burınğıŋa senbes te edik.

Bugün geçmişe de inanmaz idik.

Tarıyxtı arğı-bergi qozğağanda,

Tarihe ileri geri baktığımızda,

Düniye jaralğalı az zaman ba.

Dünya yaratılalı az zaman mı olmuş.

Waqıt öte-öte bäri özgergen,

Vakit geçtikçe her şey değişmiş,

Qustar da, jändikter de, adamdar da.

Kuşlar da böcekler de insanlar da.

Bul meniŋ xalıq awzınan estigenim,

Bu benim halk arasında duyduğum,

Demeymin körip bastan keştim özim.

Demiyorum gördüm, kendi başımdan geçti.

Äygili ular, quzğın eki qustı,

Bilinen keklik (ile) kuzgun iki kuşu

20. Dastan qıp uwaqıyğasın şeştiremin.

Dastan edip hadiselerini açıklayayım.

Mölşeri Qarınbaydıŋ kezi me eken,

Vakit Qarınbay’ın zamanı mıymış,

Oqırman, qiyal deme, sözime sen.

Okuyucu hayal deme sözüme sen.

Sol kezde quzğın degen bir xan boptı,

O zamanlar Kuzgun denilen bir han varmış,

Qazirgi qara qarğa şerigi eken.

Şimdiki kara karga askeriymiş.

3

*

4

*

ular: Dağ doruklarını mekân edinen, eti lezzetli, iri bozca bir kuş, keklik, Latince Tetraogallus Altaicus.
Qazaq Ädebi Tiliniŋ Sözdigi, XIV. Tom, Almatı, 2011, s. 707.
Babalar Sözi, 30. Tom, Foliant Baspası, Astana, 2006, s. 176-183.
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Mansap ta, en baylıq ta bir özinde.

Mansıp da zenginlikte sadece kendisinde.

Sol edi ol zamannıŋ mıqtısı da,

O idi o zamanın en kuvvetlisi de,

Sol eken zulımdardıŋ tiregi de.

O idi zulümlerin direği de.

Qattı bop xan jarlığı, xan aybarı,

Sert olur han emri, han heybeti,

30. Salıptı san qiyğılıq, san oyrandı.

Pek çok kıyım pek çok yıkım yapardı.

Bezdirgen san jandını tirşilikten,

Yaşamaktan bezdirmişti sayısız insanı,

Ömirmen qoştastırğan talaylardı.

Çoklarını hayatla vedalaştırmıştı.

Ol kezde jerdiŋ beti tegis edi,

O vakitte yeryüzü düz idi,

Jıra, döŋ, delinbeytin eŋis, öri.

Derecik, tepecik, iniş, otlak denilmiyordu.

Osı xan “taw men tastı üydiripti”,

Bu han “dağ ile taşı toplatmıştı”

Dep jürsek jaratıptı ne küş onı.

Desek onu nasıl güç yaratmıştı.

Xanğa tän barlıq baylıq, bar suluwlıq,

Hana layık tüm zenginlik, tüm güzellik,

Eşbir jan ayta almaptı qarsı türıp.

Hiç kimse bir şey diyemiyordu karşı durup.

Uşırap jawızdıqtıŋ jarasına,

Uğrayıp yavuzluğun yarasına,

40. Baq tayıp, qiyılıptı sansız ümit.

Talihsizliğe uğrayıp kırılmıştı sayısız ümit.

“Bul düniye men bolmasam özgeredi,

“Bu dünya ben olmasam değişir,

Özgerse zamanaqır tez keledi.”

Değişirse ahir zaman tez gelir.”

Dep bir kün izdettirdi ölmes däri,

Diyerek bir gün arattırdı ölümsüzlük ilacını,

Mäŋgilik onıŋ oyı ölmew edi.

Ebedilik, onun düşüncesi ölmemek idi.

İzdedi sol därini el sabılıp,

Aradılar o ilacı halk boş yere zahmet çekip,

Qaŋğırıp mıŋdap öldi, şarşadı jürt.

Nafile dolaşarak öldü binlercesi, yoruldu halk.

Meyirimsiz xan jarlığı ŋanday qattı,

Merhametsiz hanın emri ne kadar da katı,

Tönip tur bar zalımdıq, bar tağılıq.

Üzerine çullanmakta tüm zalimlik, tüm acımasızlık.

Amal ne, taba almadı eşkim de onı,

Çare ne, hiç kimse bulamadı onu,

50. Bolmasa bir xabar da estilmedi.

Olmazsa bir haber de işitilmedi.

Tartılıp jattı xannıŋ jazasına,

Çekildi hanın cezasına,

Jandınıŋ däri izdemey bos jürgeni.

İnsanların ilacı aramayarak boş duranları.
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Bul jarlıq düniyege estilipti,

Bu haber tüm dünyada işitildi,

Tört muxiyt, endey ötip bes qurlıqtı.

Dört okyanus, beş kıtanın geçip tamamını.

Ketkender sol betimen oralmadı,

Gidenler gittikleri yoldan dönmedi geri,

Jawız xan buqarasın östip juttı.

Yavuz han halkını bu şekilde yok etti.

Jandınıŋ biri älsiz, biri mıqtı,

Canlının biri halsiz, biri kuvvetli,

Zorlıqtı sodan bastap uğınıptı.

Zorluğu o zamandan başlayarak anlamıştı.

Balıqtar sodan bastap suwğa tüsip,

Balıklar o zamandan başlayarak suya girip,

60. Qumırsqa iylew jasap tığılıptı.

Karınca yuva yapıp saklanmıştı.

Osılay düniyeniŋ şırqın aldı,

Bu şekilde dünya telaşlandı,

Key eldiŋ bosqın bolıp jurtı qaldı.

Bazı yerler boşalıp boş yerleri kaldı.

Mısıq pen sodan bastap it öşigip,

Kedi ile köpek o zamandan düşmanlığa başlayıp

Qarlığaş jılan körse şırqıradı.

Kırlangıç yılanı gördüğünde ötmekte.

Qorqaq bop sol sebepti qoyandar da,

Korkak olup o sebepten tavşanlarda,

Jürmeytin boldı aŋdar tayaw maŋda.

Dolaşmamaya başladı av hayvanları yakın yerde.

Tawıqtıŋ mezgil sayın şaqıruwı

Tavuğun her zaman ötmesi,

Sol kezde şırqı ketken oyanğanda.

O zaman keyfi kaçmış uyandığında.

Tülki de sol kezde uqqan bulaŋdawdı,

Tilki de o zaman öğrenmiş sağa sola kıvrılarak yürümeyi

70. Birewin jandı bitken biri aldadı.

Birisinin canı bitmiş birisi aldatmış.

Qorğanıp qastasınan bürkitter de,

Korunup, hasımlığından kartal da,

Uyasın tasqa saldı quzardağı.

Yuvasını doruklardaki taşlara yapmış.

Qasqır da sodan beri malğa öşigip,

Kurtta o zamandan beri hayvanlara kastedip,

Ayu men jolbarıs ta aldı esirip.

Ayı ile kaplan da büyüklenmeye başlamış.

Xan emes, qaranıŋ da öz oyı bar,

Han değil, insanların da düşünceleri var,

Bärin de qızıqtırdı ölmes ümit.

Hepsinin de ilgisini çekmiş ölümsüzlük ümidi.

Taquwa sekemşil bop tüz qustarı,

Takva kuşkucu olup düzlük kuşları,

Taw jaylap, keybirewi qır qıstadı.

Bazıları dağları mekân tutup, bozkırda kışladı.

Sol kezde zapı boptı, baya boptı,

O vakitte bıkkınlık oldu, huzursuzluk oldu,

80. Osı bir özen-köldiŋ qızğıştarı.

Şu bir nehir, gölün tavus kuşları.
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Baykuşun ağlaması bu gün bile,

Sol kezde jäbir körgen janı müŋlı.

O zamanda çok sıkıntı görmüş.

İzdegen bir xan üşin ölmes ömir,

Aramışlar bir han için ölümsüzlüğü.

Jandınıŋ buzılıptı barlığı.

Canlıların değişmişti tümü.

Talay jıl ötti solay tağatı joq,

Yıllar geçti bu şekilde takati yok,

Qam-qayğı torladı eldi qara tünek.

Gam, kaygı, sardı halkı kara dert.

Tozdırğan osılayşa jan bitkendi,

Yıpratmış bu şekilde tüm canlıları,

Özine ölmes däri tabasıŋ dep.

Bana ölümsüzlük ilacını bulun deyip.

Quzğınnıŋ sawıs degen şabarmanı,

Kuzgunun sawıs5* adlı habercisi,

90. Taratqan xan jarlığın solar tağı.

Yaymışlar hanın emrini onlar da.

Jandınıŋ bärin de sol baqılaydı,

Canlıların hepsine de o bakıyordu,

Körgenin sol zamanda xabarladı.

Gördüğünü o zamanda haber veriyordu.

Kimderdiŋ ketkendigin, kelgendigin,

Kimlerin gittiğini, geldiğini

Ne närse kimge kimniŋ bergendigin.

Kime kimin ne verdiğini.

Bärin de sol jüretin izdestirip,

Hepsini de arattırıyormuş

Birewdiŋ jığılğanın, ölgendigin.

Birisinin yıkıldığını, öldüğünü.

Qarsı bop kimder xandı jamandadı,

Karşı çıkarak kimlerin hanı kötülediğini,

Onıŋ tek izdeytini jaman jağı.

Onun tek araştırdığı kötü tarafları.

Basqarğan ordanıŋ bar jümıstarın,

Yönettiği şehrin tüm işleri,

100. Mindettep tapsırılğan soğan bäri.

Hepsi ona emredilmişti.

Kiydirip elden bölek ala kiyim,

Halktan farklı olarak ala elbise giydirip,

Deytin xan “saq qulağım, ŋarawılım.”

Demişti han “habercim, gözetleyicim”

Jüretin küni boyı şapqılawmen,

Gön boyu koşuşturup duruyordu,

Sol üşin suwı jetpey tanawınıŋ.

Bundan dolayı suyu yetmiyormuş burnunun.

Sözinen şıqpaytuğın xan osınıŋ,

Han bunun sözünden çıkmıyordu,

Jamandap neni aytsa da senetuğın.

Neyi kötüleyip söylese inanıyordu.

Atına “sawıs” degen “qan”dı jalğap,

Adına “sawıs” denilen, “kan”ı ekleyip,

Mänsapqa bergen eken xan esimin.

Unvan olarak vermişti han ismini.

sawıs. İyice kat kat olup kurumuş kir, donmuş kar, buz.
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Atalğan sodan bastap “sawısqan” dep,

O zamandan başlayarak “saksağan” olarak çağrıldı.

110. Ol atı äli künge awısqan joq.

Adı o zamandan beri değişmedi.

Sol eken şıqıldatıp turatını,

Bundan dolayı imiş cıvıldaşıp durması,

Quzğınğa “mına jaqta dawıs” bar dep.

Kuzguna, “bu taraftan ses geliyor” diyerek.

Sol kezde jas şaması jüz elüwde,

O zamanlar yaklaşık olarak yüz elli yaşında,

Bir qart bar ular attı bul öŋirde.

Bir yaşlı varmış “keklik” adlı birisi o yerde.

Özderi baqar-şaqar bir üyli jan,

Kendileri şamatalı bir evli kişi

Ertede mekendegen “Kiyelige”.

Önceden mekan etmiş “Kiyeli’yi”.6*

Taymağan nurlı öŋi jas baladay,

Değişmemiş, nurlu yüzü çocuk gibi,

Qır murın, qızıl şıray, qasqa maŋday.

Şekilli burun, kızıl yüz, akıtma alın

Jasadı sonşa uzaq jas dese dağı,

Yaşadı o kadar uzun ömür dese dahi.

120 Beynesi jiyırmadan aspağanday.

Görünüşü yirmi yaşını geçmemiş gibi.

Uzaq jıl jasağanda kün eskirip,

Uzun yıllar yaşamış gün eskitip,

Bir qayaw bilinbeytin, bir eskilik.

Bir kaygı bilinmeden, bir gelenek.

Sekildi jalğız-aq kün arada ötken,

Sadece arada bir gün geçmiş gibi,

Ğasırdı biraq künde tünep şığıp.

Asrı sadece bir geceymiş gibi.

Täŋirdiŋ bolsa kerek sıylağanı,

Tanrının armağanı olsa gerek,

Bul künde ol söziŋe kim nanadı.

Bu gün o sözüne kim inanır.

Osı ular Kiyelide jatıp alıp,

O keklik Kiyeli de yaşayıp,

Xan aytqan sol jarlıqtı tıŋdamadı.

Hanın söylediği o buyruğu dinlemedi.

Ulardıŋ däri izdewge barmaytını,

Kekliğin ilaç aramaya gitmediği

130. Sol kezdeaq xabarlanıp xanğa aytıldı. O vakitte hana hemen haber edildi.

6

Jiberdi sawısqanğa şerik qosıp,

Göndermiş saksağanı (yanına) asker verip

-Aldıma aydap kel, dep, onday sumdı.

-Karşıma sür getir, deyip böylesi uğursuzu.

Kiyeli, jerdiŋ körkem jannatı edi,

Kiyeli, yeryüzünün görkem cenneti idi,

Qızıqqan sawıs körip alğaş onı.

Hoşuna gitmişti sawısın, ilk gördüğünde onu.

Qozdırğan xannıŋ sonday delebesin,

Hanın çok dikkatini çektirip,

Jamandaw sol söziniŋ jalğası edi.

Kötülemek, onun sözünün devamıydı.

*

Kiyeli: İyeli
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Bu yerin dağında mı taşında mı,

Turatın qısı-jazı jasıldana.

Durmakta yaz kış yeşil olarak.

Barday bop seziletin bir qudiret,

Var gibi burada sezilen bir kudret,

140. Kim bilsin, ölmes däri osında ma?

Kim bilsin ölümsüzlük ilacı burada mı?

Ulardıŋ mekeni sol Kiyelide,

Keklğin mekânı o Kiyeli’de,

Ol onıŋ quwatı da, süyewi de.

O onun kuvveti de sevdiği de.

Nuw orman aynalası gülge oranğan,

Sık orman etrafı gülle bezenmiş,

Jetpeydi barlıq jerdiŋ birewi de.

Güzelliğine ulaşamıyordu tüm yerin biri de.

Bar jerden tabıyğatı özgeşe onıŋ,

Her yerden tabiatı başka onun,

Senedi Kiyelini körmese kim?

Güvenir Kiyeli’yi görmese kim?

Ulardıŋ jüz elüw jas jasawı da,

Kekliğin yüz elli yıl yaşaması da,

Qasiyeti bolsa kerek sol mekenniŋ.

Özelliğinden olsa gerek o mekânın.

Äkeldi ulardı aydap xan aldına,

Kekliği sürüp getirdi hanın karşısına,

150. Bayqasaŋ qarar da emes obaldığa.

Dikkat etsen karar da değil günahlığa.

Tizilgen aynalası tügel şerik,

Etrafı dizilmiş bütün asker,

Xan otır altın taqta, tör aldında.

Han oturmakta altın tahtta, başköşede.

Tünerip bulttı kündey jawatuğın,

Kararıp bulutlu gün gibi yağacak,

Köziniŋ ağı jeŋip qaraşığın.

Gözünün akı yenmiş karasını.

Şoşıytın körgen adam tür-sıyqınan,

Korkmakta gören adam yüzünü,

Qoŋqıyğan juwan qara bolatuğın.

Kocaman iri kara olan.

-Sen meniŋ jarlığımdı tıŋdamadıŋ,

Sen benim emrimi dinlemedin,

Muqatpaq kimdi seniŋ bul mazağıŋ.

Küçümsediğin kimdi senin, alay ettiğin.

Ayt qane, dep bastadı sözdiŋ basın,

Söyle hadi, diye başladı sözüne,

160. İyesi sen be, men be bul dalanıŋ?

Sahibi sen mi, ben mi bu yerlerin.

Xan otır osılayşa suraqqa alıp,

Han durmakta bu şekilde sorguya çekip,

Ulardan joq qılmıstı qurap tawıp.

Keklikten yok etmişti qurap bulup

Sawısqannıŋ alğaşqı aytuwımen,

Saksağanın ilk söylediğine göre,

Bolıptı bäri solay turaqtanıp,

Hepsi bu şekilde olup bitmişti.
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Zorlıqqa, zombılıqqa könedi kim,

Zorluğa, zorbalığa inanır kim,

Oylay ma qorqınış dep er ölimin.

Düşünür mü korkunç diyerek er ölümünü.

Quzğınğa jawap berüw bılay tursın,

Kuzguna cevap vermek şöyle dursun

Aytarın aytıp aldı ol öziniŋ.

Söyleyeceğini söyledi o kendinin.

-Men seniŋ jarlığıŋdı tıŋdamaymın,

-Ben senin emrini dinlemiyorum,

170. Ur meyliŋ, öltir meyliŋ, qiyna meyliŋ. İster vur, ister öldür, ister eziyet et.
Öziŋdey jawızdarğa janım qarsı,

Senin gibi zalimlere canım karşı,

Arımdı, aqıyqattı bulğamaymın!

Arımı, hakikati karıştırmıyorum.

Sonı aytıp ular qayta til qatpadı,

Bunu söyleyip keklik başka bir şey demedi,

Awzınan jawap aluw qımbattadı.

Ağzından cevap almak imkânsızlaştı.

Soqtırıp jendetterge dıraw qamşı,

Vurdurup cellatlara büyük kamçıyla,

Xan onıŋ esesine qıynap ta aldı.

Han ona defalarca eziyet etti.

Tuyıqqa tirelgen soŋ xan şıdamadı,

Suskunluğa direnince han sabretmedi,

Jendetter kezek-kezek qamşı uradı.

Cellatlar sıra sıra kamçı vurdu.

Ketipti qaŋ maŋdayın qamşı tilip,

Kamçı vurup tam anlının ortası yarılmıştı,

180. Qızıl qan jerdi boyap tamşıladı.

Kızıl kan akıp yeri boyamaya başladı.

Tayaqtı jese de ular tabınbadı,

Sopayla dövse de keklik boyun eğmedi,

Jalğandı kötere me ar-ujdanı.

Yalanı kaldır mı arı vicdanı.

Bir ölim jaw aldında jasuw degen,

Bir ölüm düşman önünde iğne deliği kadar.

Jiynap tur bar qayratın boyındağı.

Toplamaya çalışmakta tüm kuvvetini.

Zilzala boldı bir kez suraq üsti,

Zelzele oldu bir defa sorgu üzerinde,

Ular qart qus boldı da bir-aq uştı.

Keklik yaşlı bir kuş oldu da birden uçtu.

Quzğın xan aynalıptı qaraqusqa,

Kuzgun Han dönmüştü karakuşa,

Qudiret, qarasaŋşı, mınaküşti.

Yaradan, baksanıza bu kuvvete.

Taq ta joq, joğalıptı saray dağı,

Tahtta yok, kaybolmuştu saray dahi,

190. Jüripti jendetter tek maŋayda äli.

Sadece duruyordu cellatlar orada hâlâ.

Ulardıŋ qasiyetti kiyesi me,

Kekliğin kutsal sahibi mi,

Kim bilsin özgergenin qalay bäri.

Kim bilsin, hepsinin nasıl değiştiğini.

140

Kim bilsin bu, halkın kahrı mı,

Bolmaptı bul bir küşti tosa aluwğa.

Olmaz bu bir kuvveti beklemeye.

Tek quzğın tumsığınan parıqtalıp,

Sadece kuzgun gagasından ayırt edilip,

Otırdı qarğalardıŋ qatarında.

Durdu kargaların ortasında.

Armanı mıŋ jasamaq jalmap bärin,

Hayali bin yıl yaşamak, yok etmek her şeyi,

Sol quzğın özi bastı öz qaqpanın.

O kuzgun kendisi kendi tuzağına düştü.

Aqırı şoqıp qaldı küresinde,

Sonunda gagalayıp kaldı mücadelesinde,

200. Ulardıŋ jerge tamğan qan daqtarın. Kekliğin yere damlayan kan lekelerini.

7

*

Maŋayı tolğan tügel qara qarğa,

Etrafı dolduran bütün kara karga,

İsine Qudirettiŋ şara bar ma?

İşine Kudreti’n çare var mı?

Uşıp jür sawısqan da şıqılıqtap,

Uçup durmakta saksağanda cıvıldaşarak

Quzğındı, bitken jandı tabalawda.

Kuzgunun, insanların başarısızlığına sevinmekte.

Quzğınnıŋ özgergen joq bul esimi,

Kuzgunun değişmedi bu ismi,

Sol boldı ömirdegi ülesimi.

O oldu ömürdeki hissesi.

Şoqığan ulardıŋ sol tamğan qanın,

Gagalamakta o, kekliğin damlayan kanını,

Sol eken jemtik izdep jüretini.

Bundan dolayıdır leş arayıp durması.

Dersiŋder mıŋ jasawdıŋ şeşimi ne,

Derseniz bin yıl yaşamayı seçmek ne,

210. Bäri de ayqındaldı osı künde.

Hepside anlaşıldı bu günde.

Ulardıŋ qasiyeti sonıŋ bäri,

Kekliğin özelliği bunların hepsi,

Quzğındı mıŋ jasaydı desüwiŋ de.

Kuzgunun da bin yıl yaşadığının söylenmesi de.

Özgermey ulardıŋ sol ulı esimi,

Değişmedi kekliğin o ulu ismi,

Bul künde kiye tuttı el, mine, osını.

Bu gün de kutsal saymakta işte halk onu.

Sol eken basqa qustan bölektenip,

Bundan dolayı diğer kuşlardan ayrılıp,

Mekendep Ulıtawdı jüretini.

Mekan edip uludağı yaşaması.

Öziŋ bil senbeysiŋ be, senesiŋ be,

Sen bilirsin, inanır mısın, inanmaz mısın,

Tayaqtap şubar bolğan denesi de.

Dayaktan vücudu da beneklenmiş.

Basınıŋ aqqan qanı sol kezdegi,

Başının o vakitteki akan kanı,

220. Qıp-qızıl aydar boptı töbesine.

Kıpkızıl aydar7* oldu tepesine.

aydar: Başın tepesindeki saç, perçem.
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Kim bilsin xalıqtıŋ sol qaharı ma,
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Dr. Seyfullah YILDIRIM
Joyğan joq qasiyetin ular äli,

Ortadan kalkmadı kutsallığı kekliğin hâlâ,

Ulıtaw, kiyeli taw tiyanağı.

Uludağ, iyeli dağ dayanağı.

Sol eken osı künde şuwlaytını,

Bundan dolayıdır bu gün ötmesi,

Bir kezgi eske tüsip jılağanı.

Bir vakitlerin aklına düşüp ağlaması.

Jolıŋqan jawızdıqtıŋ kesirine,

Uğradığı kötülüğün etkisinden,

Sondıqtan az bolıptı ösüwi de.

Bundan dolayı az olmuştur büyümesi de.

Key jılpos Ulıtawdan ular atıp,

Bazı atik olanlar uludağdan keklik avlayıp,

Tartuwğa usınıp jür osı künde.

Getirmeye çalışır bugün de.

Tozğan da, boldı talay joğalğan da,

Sefalete düşende oldu, tamamen kaybolan da,
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230. Solardıŋ ketken eken bäri armanda. Onların hepsi hayalde kalmış.
Biraq ta köp jasawdı kökseydi ras,

Fakat çok yaşamayı çok arzu ettikleri de doğru,

Qustar da, jändikter de, adamdar da.

Kuşların da böceklerin de insanların da.

Boladı ökinüw de, quwanuw da,

Olur pişmanlıkta sevinçte,

Bolmaydı munı esten şığaruwğa.

Olmaz bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmak,

Jer şarı töŋiregin şolsaŋ közben,

Yeryüzüne baksan gözle,

Äli bar quzğınıŋ da, ularıŋ da.

Hala var kuzgun da keklikte.

Qaqım joq şın ömirdi burmalawğa.

Hakkım yok gerçek ömrü tahrif etmeye

Oylasaŋ ne joq deysiŋ bul ğalamda.

Düşünsen ne yok diyorsun bu âlemde.

Kektenem sol üşin de quzğın körsem,

Kinlenirim bundan dolayı kuzgun görsem,

Ularğa janım aşıp şuwlaganda.

Kekliğe içim acır öttüğünde.

Aytılmay osınday bir sır jatatın,

Söylenmedi olan bir sır bunun gibi,

Oqırman, öziŋ taŋda şın, qatasın.

Okuyucu kendin seç doğrusunu, hatasını.

Tileymin quzğın bitken joğalsın dep,

Diliyorum kuzgun tükenip kaybolsun deyip,

244 Uları Ulıtawdıŋ mıŋ jasasın!

Kekliği uludağın bin yaşasın!
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Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” ve
Samim Kocagöz’ün “Kalpaklılar” Adlı Romanları
Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
A comparative work on Tarık Buğra’s “Küçük Ağa” and
Samim Kocagöz’s “Kalpaklılar” named of novels
Dr. Şerefnur ATİK *

Özet :
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Tarık Buğra’nın Küçük Ağa ve Samim Kocagöz’ün Kalpaklılar adlı romanları,
öncelikle konuları bakımından ortak özellik gösterirler. Çünkü her iki romanın da
konusu Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla gelişen Kuvva-yı Milliye ruhunun doğuşu ve
millî mücadele ruhunun gelişmesidir.
Her iki yazar da, eserlerinde millî mücadele ruhunun gelişimine kendi memleketlerinin penceresinden bakarlar. Tarık Buğra Küçük Ağa’da Akşehir yöresindeki
mücadeleyi, Samim Kocagöz de İzmir yöresindeki mücadeleyi Ankara ve diğer cephelerdeki mücadelelerle birleştirerek anlatır.
Her iki romanı karşılaştıran incelememizi yaparken, takip ettiğimiz plan şöyledir:
Öncelikle, romanların vakaları verilmiştir. Daha sonra her iki romanın yazarlarının
kendi romanları ile ilgili düşünceleri aktarılmış ve böylece inceleme derinleştirilmeye
çalışılmıştır. Son olarak her iki romanın ortak özellikleri ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.
Çalışmamızın Türk romanında Kurtuluş mücadelesi, Türk romanında kurtuluş
mücadelesinin roman kahramanları üzerinde oluşumu, kurtuluş mücadelemizde
Türk kadınının rolü gibi çalışmalar yapılırken, yararlı olabileceğini ümit ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kuvva-yı Milliye ruhu, Milli mücadele, Akşehir yöresi, İzmir
yöresi, Kurtuluş mücadelesinde Türk kadınının rolü
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Abstract :

Both authors, look the development of the spirit of the national struggle, from the
windows of their own home towns. Tarık Buğra tells the national struggle from his
own hometown Akşehir region, and Samim Kocagöz tells the national struggle from
his own hometown Izmir region, with combining the other struggles in other fronts
in the Independence War.
While our review which compares these novels , we have followed that plan: Firstly,
the summaries of the novels were given. Then the thoughts of the both authors about
their own novels were transfered and with this way it is studied to make the examine
deeply. Finally, the common features of both novels, were evaluated in details.
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Both Tarık Buğra’s Küçük Ağa and Samim Kocagöz’s Kalpaklılar novels, firstly
show common features in terms of their issues. Because the subjects of both novels are,
the emergence of Kuvva-yı Milliye spirit and the developing of the spirit of the national
struggle which began with the War of Independence.

With this work, we hope to be helpful on some of these studies: The liberation struggle in Turkish literature, the emergence of the liberation struggle in Turkish literature
on the novel characters, and the role of Turkish women during the liberation struggle.
Keywords: The spirit of Kuvva-yı Milliye, National struggle, Akşehir region, İzmir
region, The role of Turkish women in the liberation struggle

Milli Mücadele, Türk insanının birlik ve beraberlik içinde vatanı düşman işgalinden kurtarışının dünya tarihindeki en güzel ve en şanlı örneklerinden biridir.
Bu büyük zaferin Türk edebiyatına yansımasının ne şekilde gerçekleşmiş olduğu
da edebiyatımızın en önemli konularından biridir. “Milli Mücadele, Türk milletinin topyekûn kazandığı bir zaferdir. Millet her şeyi ile tek vücut olmuş ve büyük
fedakârlıklarla bu zaferi kazanmıştır. Bu zaferin ve milletimizi bu zafere götüren
olayların yansımaları da roman ve hikâyelerdeki yerini almıştır. Roman ve hikâyeler, adeta bu mücadelenin ve kazanılan zaferin, yaşanılanların tanığı durumundadırlar.” (Sakallı, 2012: 145)
Tarık Buğra’nın Küçük Ağa, Samim Kocagöz’ün Kalpaklılar ve Doludizgin,
Yakup Kadri’nin Yaban ile Sodom ve Gomore, Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı,
Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul, Nahit Sırrı Örik’in Abdülhamit Düşerken,
Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece, Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye, Ateşten
Gömlek ve Dağa Çıkan Kurt adlı eserleri, yaşanılanların tanığı olduğu belirtilen bu
eserlerin başında sayılabilir.
Bu çalışmada, Türk romanında roman kahramanları üzerinde Kuvva-yı Milliye ruhunun ve milli mücadele duygusunun nasıl oluştuğunu; ortak özellikler
gösteren kahramanlarının olduğunu tespit ettiğimiz Küçük Ağa ve Kalpaklılar romanları üzerinde çalışarak değerlendirmeye çalışacağız.
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Samim Kocagöz’ün kurtuluş mücadelemizi anlatan romanı Kalpaklılar ve Doludizgin adlarıyla iki ayrı cilt olarak 1962 yılında yayımlanmıştır. Tarık Buğra’nın
milli mücadelemizi anlatan romanı da, önce Küçük Ağa (1963) ve Küçük Ağa Ankara’da (1966) adlarıyla iki ayrı cilt halinde yayımlanmıştır.
İncelememizi gerçekleştirmeye çalışırken okuduğumuz kitaplar ise Küçük Ağa
romanının 1986 yılında Ötüken Yayıncılık tarafından ve Kalpaklılar romanının
da, 2005 yılında Dünya Kitapları yayıncılık tarafından tek kitap olarak gerçekleştirilen basımlarıdır.
“Milli Mücadele tarihimizi anlatan belgesel niteliğinde roman” (Çelik, 2009:
93) olduğu belirtilen Kalpaklılar romanı yedi bölümden oluşur. Her bölümün kendi içinde kısımları vardır. Her bölümün birinci kısmı, Nutuk’tan sayfa numarası
verilerek aktarılan alıntılarla başlar.
Küçük Ağa romanı dokuz bölümden oluşur. Her bölümün kendi içinde kısımları vardır. Kalpaklılar romanından ayrı olarak bu romanda, her kısmın ayrı bir
adı vardır.
Romanlarda Vaka
Kalpaklılar
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İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında, Hukuk-u Beşer gazetesi
başyazarı Hasan Tahsin Bey, elindeki bombayı patlatır ve düşman kurşunuyla şehit
edilir. Bu, Türk milletinin haklı direnişinin ilk işaretidir.
Hasan Tahsin Bey’in yakın arkadaşı olan İzmirli genç avukat Yusuf; Rumların
ve Yunanlıların İzmir’de yaptıkları bütün çirkin hareket ve saldırılara bizzat şahit
olur. Amcası Refik Bey ve kızı Nemide’ye ( Nemide Yusuf’un nişanlısıdır ) Allahaısmarladık dedikten sonra Manisa’ya, ailesinin yanına gidip onlarla da helalleşerek Kuvva-yı Milliye’ye katılmaya karar verir.
Yola çıkmadan önce amcası Refik Bey Yusuf’a, beraber çıkacağı arkadaşları
hakkında bilgi verir.
Yusuf, Salih, Mehmet ve İlyas, son derece sıkıntılı ve zor bir yolculuktan sonra
Manisa’ya varırlar. Manisa da Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Yusuf, evlerinin kömürlüğünde kız kardeşinin Yunanlıların işkencesiyle feci şekilde can vermiş
cesedini bulur. Bunun üzerine Yusuf ile Salih, Yunanı ve tüm düşmanları yurttan
kovmak için yemin ederler.
İzmir, Manisa, Germencik cephesinde Yunanlılar ile mücadele devam eder.
Kuvva-yı Milliyeciler, İtalyanlardan silah ve haberleşme cihazları satın alırlar.
Kuvva-yı Milliye’nin İstanbul’daki gizli teşkilatının genç memuru Talip’in görevi; Damat Ferit Paşa’nın almakta olduğu tüm kararları öğrenip, teşkilata bildirmektir. Talip, Damat Ferit Paşa’nın serkâtibinin kızı Müjgân sayesinde çok gizli
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Müjgân ve Talip, teşkilâta çok faydalı olurlar. Fakat Damat Ferit Paşa taraftarı
olan babasının vatana ihanet ettiğini düşünen Müjgân, buna çok üzülmektedir.
Oysa babası, kızının kendi gizli raporlarını Talip vasıtasıyla teşkilata bildirerek
Kuvva-yı Milliye’ye hizmet etmekte olduğunu bilir. Müjgân ve Talip, İstanbul’daki
görevleri bitince beraberce Anadolu’ya geçme ve mücadeleyi bu şekilde devam ettirme kararı alırlar.
Din düşmanı ve Bolşevik olmakla suçlanan Yusuf, Salih, Doktor Fuat Bey, Yüzbaşı Hüsrev Bey, İlyas ve Şükrü Bey; padişah yanlısı bir kişi olan Kör Ali tarafından
esir alınırlar ve Düzce’ye giren Kuvva-yı Milliye ordusu tarafından kurtarılırlar.
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bilgiler edinerek bunları teşkilata bildirir. Tamamen batı kültüründe yetiştirilmiş,
İngilizce ve Fransızca bilen Müjgân, babasının raporlarını tercüme eder ve temize
çeker. Çok iyi eğitim almış bir genç kız olan Müjgân, maceracı bir ruh taşımaktadır
ve Kuvva-yı Milliye taraftarıdır.

Küçük Ağa
Olaylar, I. Dünya Savaşı’nın bitiminde, Salih’in gönderilmiş olduğu Arabistan
cephesinden Akşehir’e dönmesiyle başlar. Ancak, ne Salih Akşehir’i bıraktığı gibi,
ne de Akşehir Salih’i gönderdiği gibi bulur. Çünkü yiğit, delikanlı, yakışıklı Salih,
artık sağ kolu olmayan bir çolaktır. Üstelik yüzünün sağ tarafı yanıktır ve sağ kulağının yarısı yoktur.

Kasabaya gelip, trenden indiği zaman Salih’i çocukluk arkadaşı Niko karşılar.
Niko da eskisi gibi değildir. Önceden saklamaya çalıştığı Rum aksanını, bu sefer
daha da belli etmeye çalışarak konuşan Niko, halinden memnun görünür. Perişan
durumda olan Salih’in karnını doyuran ve onu bir süre ağırlayan Niko, bir faytona
bindirdiği Salih’i evine gönderir.
Salih, evine doğru yol alırken evlerinin karşısındaki pencereyi; Raziye’yi düşünür, annesini düşünür. Annesinin, kendisinin durumunu görünce ne kadar üzüleceği aklına gelir. Gerçekten de annesi Salih’i görünce, aklını yitirir.
Cepheden dönüşünden itibaren, eskiden Niko için “Salih’in Niko’su” diyen insanlar, artık Salih için “Niko’nun Salih’i” demeye başlarlar ve bu arkadaşlık, Akşehirli Müslümanları tüm yaşananlardan sonra haklı olarak, rahatsız eder. Salih ise
bütün bunların henüz farkında değildir.
Bütün bunlar yaşanmakta iken, bir gün Akşehir’e İstanbul’dan Mehmet Reşit
adında bir hoca gönderilir. Akşehirliler onu, İstanbullu Hoca olarak tanırlar. Kasabaya gelip ilk vaazını verdiği andan itibaren herkes, bu genç, yakışıklı ve bilgili din
adamına saygı ve sevgi duyar. İstanbullu Hoca, kısa zamanda halk üzerinde büyük
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Akşehir de eski huzurlu ve mutlu Akşehir değildir. Akşehir, İtalyan işgali altındadır ve senelerce Türklerle kardeş gibi yaşamış olan Rumlar, İtalyanlar ile işbirliği
yaptıkları için işgal altındaki Anadolu’nun pek çok yerinde yaşananlar, Akşehir’de
de yaşanır.

Dr. Şerefnur ATİK

bir etkiye sahip olur. Padişaha, İstanbul Hükümetine yürekten bağlı olan İstanbullu Hoca, Kuvva-yı Milliye taraftarlarınca kazanılmaya çalışılır.

Cilt 2 Sayı 6 Kış 2013

Kendisinden, Kuvva-yı Milliye’ye karşı olan tavrından vazgeçmesi istenir. Fakat İstanbullu Hoca’nın kararı kesindir. Hakkında “vur emri” çıkartılır. Sevenleri
tarafından bu haber kendisine ulaştırıldığında İstanbullu Hoca, Akşehir’in en güzel kızı Emine ile evlenmiştir ve eşinin doğum yapmasına çok az bir süre vardır.
Bu arada, Niko ile arkadaşlığı devam eden ve Müslümanlar tarafından sevilmeyen Çolak Salih, Rumların ve Niko’nun düşmanca konuşmalarına şahit olur ve
bazı gerçekleri anlayarak, acizliğinden kurtulmaya karar verir.
Kuvva-yı Milliyeciler atış talimleri yapıp sol elini güçlendiren ve kendileri adına çalışmaya başlayan Salih’ten, İstanbullu Hoca’yı bulup, Akşehir’e getirmesini
isterler. Salih, Çakırsaraylı’nın çetesine sığınmış olan İstanbullu Hoca’yı bulduğunda o artık, Küçük Ağa olmuştur. Salih’in de etkisiyle Kuvva-yı Milliye adına
çalışmaya başlayan Küçük Ağa, Çerkez Ethem’in birliklerine katılır. Küçük Ağa,
Çerkez Ethem ve kardeşi Tevfik Bey’in birlikleri içinde çok başarılı işler yapar ve
Salih’i kendisine eşinden, çocuğundan haber getirmesi için Akşehir’e gönderir.
Hoca’nın ölüm haberi duyulduğu için, güzel eşi Emine’yi Çarıkçı Hasan adında
yaşlı bir adam ile evlendirmişlerdir. Salih, bu haberleri Küçük Ağa’ya veremeyeceği
için, bir süre uzaklaşınca, Küçük Ağa kendisi gizlice Akşehir’e gelir ve eşinin hastalığını öğrenir. Üç yaşındaki oğlu Mehmet’i de yanına alarak, Ankara’ya döner.
Mustafa Kemal Paşa tarafından cephede gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Ankara’ya çağrılmıştır.
Yazarların Kendi Romanları Hakkındaki Düşünceleri
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Samim Kocagöz’ün Ağzından Kalpaklılar:
“Yirmi yıl önce, yazıya ilk heves ettiğim günlerden beri, Kurtuluş Savaşımızın
kahramanlıklarını, bir ulusun sömürgecilere karşı nasıl ayaklanıp direndiğini, özgürlüğünü nasıl kurtardığını yazmak en büyük amacım oldu. Bu amaç, sadece bir
heves değil, rahmetli babamın, babalarımızın, ağabeylerimizin anılarına bir saygı
borcu oldu.
Önceleri, bugün sağ olan bir kahramanın kendisinden dinlediğim serüvenini
yazmaya karar vermiştim. Bu hikâyenin iskeletini kurabilmek için, daha
başkalarını da dinlemek gerekti. Başkalarını dinleyince bir takım kitapları
anıları da okumayı düşündüm. Derken dayanamadım, görmem gereken bazı
belgelere kadar dayandım. Kahramanımı da içine katarak romanımı, düşmanın
İzmir’e çıkmasından geri alınmasına kadar planlayıp yazmayı göze aldım. Ama
koca Kurtuluş Savaşımız bütün olayları ile nasıl yazılır? Hele bir roman çerçevesi
içerisinde… Ne mümkün? Ben sadece romanımın yürümesine yarayacak en
can alıcı olayları seçmeye çalıştım. Onları birbirine bağlayabilmek için bazısını
gerektiğinden uzunca anlattım. Bu yüzden okurlarım, konuyu işlerken romanımın
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bütününün ölçüsünün bazı yerlerde taştığını görebilirler. Bu eksiği, daha doğrusu
fazlalığı benim için değil, o çağın kahramanları için bağışlamalarını dilerim. Bazı
olayları kısaca anlatmak, romanın ölçüsünü göz önünde tutmak elimden gelmedi.
Kitabımda okunurken belli olacak, seçilebilecek benim kahramanlarım bir yana,
romanımın öteki bütün kişileri gerçekten yaşamış, o olayları yaratmış kişilerdir.
Bu kişiler, zaten tarihin malı olmuşlardır. Meraklı okurlarım bu kahramanları,
başka kitaplarda da kolayca bulabilirler. Anılarını yazmamış, yazamayacak kişiler
de var romanımda, hem de çok… Ya kendilerinden dinledim ya da dinleyenlerden,
inandıklarımdan, serüvenlerini öğrendim.(…)
Kurtuluş Savaşımızla ilgili anılarımın içinde en çok beni saran, zihnimde yer
eden olaylardan biri, düşmandan kaçıp gittiğimiz Muğla’da, evimizin karşısındaki
binanın kapısında penceresinde toplanıp, “Ankara’nın taşına bak!” türküsünü söyleyen Mehmetlerin kaynaşmasıdır. Oradan cepheye gittiklerini sonradan anladım.
Bana bu romanı yazdıran sebeplerden biri, hala kulağımda çınlayan Mehmetlerin
sesidir. Bir de her zaman gözümün önünden gitmeyen babamın hayali var: Beyaz
bir ata binmiş genç bir adam ve Ankara’ya Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin
büyük nutuklarını dinlemeye giden, silindir şapkalı, yine genç bir adam…
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Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” ve Samim Kocagöz’ün “Kalpaklılar”
Adlı Romanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Kalpaklılardı, eşiz kahraman, ölümsüz Atatürk’e ve İstiklal Ordusu’nun, aziz şehitlerinin anısına, gazilerine armağan ediyorum.”
“Samim Kocagöz, Karşıyaka, 14. Mart 1959”, (Kocagöz, 2005: 9)

Tarık Buğra’nın “hafızasındaki ilk görüntüler, üçüncü yaşında nerelerden gelip
nereye gittiklerini bilmediği askerlerdir. Evlerinin karşısındaki arsada çamaşırlarını
kaynatan askerlere su verişleri, arka pencereden görülen hastane haline getirilmiş
Alemdar İptidai Kız Mektebi bahçesine taşan yaralı sedyeleri… Baba Mehmet Nazım Bey’in bir gelip, bir gidişleri…” ( Ayvazoğlu, 1995: 15)
Küçük Ağa romanı; Nutuk, Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir’in hatıraları,
dergi ve gazete koleksiyonları ile yazarın babası Mehmet Nazım Bey’den kalan üç
küçük defterden yola çıkılarak şekillenir. (Ayvazoğlu, 1995: 73) Mesela Çolak Salih
tipi, yazarın çocukluğunda babasının yazıhanesine gelip giden “Topal Gazi” adındaki kişiden esinlenerek yaratılmıştır. ( Görkem, 1977: 15)
“Kurtuluş Savaşı’na cepheden ve Ankara’dan, yani askeri ve politik açılardan
bakmayan bir roman yazmak istedim. İnsanımızı neticeye göre değil, zafere ve yeni
devlete göre değil, bu sonuç ile bu devlete giden zaman içinde yargılamak, değerlendirmek istedim:
Kurtuluş Savaşı için Küçük Ağa’dan önce veya sonra yazılmış romanların hepsinde de, roman anlayışıma uymayan bir tutum, önemli bir zaaf görürüm. Onlar
konuyu, her şeyin olup bitişinden sonra ortaya çıkan ölçü ve kıymet hükümlerine
göre işliyorlar. Hemen hepsi de “veyl mağluplara” diyor.
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Tarık Buğra’nın Ağzından Küçük Ağa:
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Dr. Şerefnur ATİK

İnsana, dolayısıyla sanata aykırıdır bu. Hele bu kadar önemli bir konuda,
başarısızlığı önlenemez hale getirir. Esere resmi ağız, politik tutum çeşnisi katar(…)
Dedelerimizi, babalarımızı, büyük dayı ve amcalarımızı yaşadıkları o günlerin ve
olayların içinde anlayıp anlatmak istedim. Hain olmak kolay değildir; hele vatan
haini olmak hiç kolay değildir. Kuvva-yı Milliye’ye güvenmeyenlere de hain demek
kolay olmamalıdır. (…) Altı yüz yıl dimdik yaşamış ve bir şah medeniyet kurmuş
o müziği, o edebiyatı, o mimarlığı ve sosyal garantileri ortaya koymuş bir devletin
insanları, kurtuluş yolu için bir başka ve yeni otoriteyi, bir yeni bayrağı elbette
kolay kolay benimseyemezlerdi. Onların bu tereddütleri trajik olmakla kalmaz,
övülmeye değer. Kurtuluşu herkes istiyordu fakat kimin ve hangi bayrağın peşinde?
Küçük Ağa’yı besleyen çelişme işte buradadır. Bu iki yol arasında sallantı geçirenlerin trajedisi yürek parçalayıcıdır, hainlik değildir. Küçük Ağa’da bunu anlatmak
istedim.”
( Görkem, 1977: 15)
Görüldüğü gibi her iki romanın alt yapısını yazarlarının çocukluklarından getirdikleri anıların izleri oluşturur. Milli mücadele döneminin başlangıcındaki sancılı günlerde çocukluklarını yaşamış olan yazarların ikisi de o günlerin heyecanını
yansıtmak isterler. Üstelik yazmaya başlamadan önce inceledikleri kaynaklar da
aynı olan iki yazarın bu eserleri, otobiyografik özellikler taşımak bakımından da
birbirine benzer.
Romanlardaki Şahıs Kadrosu
Kalpaklılar:

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Yusuf, Talip, Müjgân, Salih, Doktor Fuat Bey, Yüzbaşı Hüsrev Bey, İlyas, Şükrü
Bey, Nemide, Refik Bey, Damat Ferit Paşa’nın serkâtibi, Çakırcalı, Niko, Yorgo.
Küçük Ağa:
İstanbullu Hoca, Küçük Ağa, Çolak Salih, Ağır Ceza Reisi, Çakırsaraylı, Doktor
Haydar Bey, Niko, Emine.
Kalpaklılar Romanındaki Salih Efe ile Küçük Ağa Romanındaki Çolak
Salih’in Karşılaştırılması
Her iki romanın şahıs kadrosu içinde gösterdikleri ortak özellikler bakımından
Salih adındaki tipleri karşılaştırmak gerektiğini düşünüyoruz.
Salih Efe:
Salih Efe, Yusuf’un önce dört kişilik olan küçük Kuvva-yı Milliyeciler
müfrezesinin elemanlarından biridir. Ayağında kendisini topallatmayan, çetecilik
zamanlarından kalma bir jandarma kurşunu vardır. (s: 56)
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“Efelik, mefelik bir yana bal gibi eşkıyalık ettim. Gençlik, cahillik işte. Gelgelelim
bizim eşkıyalık kitabında bile bu çeşit namussuzluk, ırz düşmanlığı yoktur. Büyük
kabadayı efem Çakırcalı’nın, çok sevdiği kızanını kendi elceğiziyle bir kurşunda
nasıl devirdiğini bilir misin? Deyivereyim sana: Bir tarlanın kenarından geçerken,
tarlada çalışan bir kıza yan bakmış, laf atmıştı. Efe bunu, atının üstünden elli adım
uzaktan gördü, duydu. Bir kurşunda kızanını, bir kurşunda da kızanın atını vurdu.
Sonra efem “Kızanlar, sizin namusunuz varsa, herkesin de namusu vardır dedi” ( s:
78)
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Salih Efe bu kurşunun (önceleri) Çanakkale Savaşı’ndan kalma olduğunu söyler. Fakat sonraları kendisinin askerden kaçtığı için dağa çıkan bir çeteci eşkıya
olduğu anlaşılır. Ancak Salih, kendi sözlerinden anladığımız şekliyle çeteciliğin
“namuslu” şeklini uygulamıştır.

Çakırcalı efenin çetesinde eşkıyalık yapmış olan Salih, gâvurun köye gelmesi
üzerine değişmiştir. “Öteki işlerde biz bize ederdik. Yunanın etmesi namusuma dokunuyor, dayanamıyorum. .. Hesap günü gelecek elbette. Şu aşağılık Niko’nun hatırını soracağım bir gün.” (s: 74)
Salih Efe’nin Kuvva-yı Milliyeci olmasında sözlerinden de anladığımız kadarıyla, yurdun işgal edilişindeki namussuzluk, halka edilen işkenceler, yapılan zulüm yatmaktadır. Kuvva-yı Milliye cephesinde bizzat savaşarak büyük yararlıklar
gösteren Salih Efe, onbaşılığa kadar yükselmiştir.
Çolak Salih:

Önceleri en yakın arkadaşı olan Niko, şimdi kendisine üstünlük taslamaktadır.
Salih bir akşam, Nikoların kahvehanesinde Rumların kendi aralarında yaptıkları
konuşmaları dinler. Rumlar, kuzeyde bir Pontus Rum Devleti kurmayı planlamaktadırlar. Bunları duyan Salih’in iç çatışması başlar ve büyük bir değişim yaşar. O
günden sonra sol eliyle atış talimleri yapan Çolak Salih, kaybettiği itibarı yeniden
kazanır. Önce Çakırsaraylı’nın çetesine ve oradan da Kuvva-yı Milliye cephesine
katılır. İstanbullu Hoca’nın bile Küçük Ağa’ya dönüşmesinde Çolak Salih’in payı
vardır.
Kuvva-yı Milliye cephesinde gösterdiği yararlı işlerle Salih, onbaşılık rütbesine
kadar yükselir.
Görüldüğü gibi, her iki Salih karakteri “Çakırcalı” ve “Çakırsaraylı” çetelerinde
görev yapma, Niko’ya duyulan kin, Kuvva-yı Milliye taraftarı olup onbaşılığa yükselme gibi benzer özellikler göstermektedirler. Ancak, ruhsal ve fiziksel özellikleri
bakımından Küçük Ağa romanındaki Çolak Salih, daha derinliğine irdelenmiş bir
tiptir.
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Dünya savaşının bitmesiyle Arabistan cephesinden Akşehir’e dönen Salih, perişan bir haldedir. Sağ kolu yoktur, yüzünün yarısı yanmıştır. Cepheye gitmeden
delikanlı bir adam olan Salih, yarım yamalak bir adam olarak döner. (s:26)

Dr. Şerefnur ATİK
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Romanlardaki Kadın Kahramanların Karşılaştırılması:
“(…)Bir erkekler dünyası, erkekler çabasıdır Küçük Ağa. Bu milletin var olmasının ve böylesine bir karakter taşımasının sebebi ve evlerin temel direği olan kadın
ve savaş ortamında kadının psikolojisi tamamen ihmal edilmiştir. Oysa bütün savaşlarda hele Kurtuluş Savaşı sırasında kadınlarımız ne türlü fedakârlıklarla kendi
çapında savaşını yapmıştır. Ana, bacı, hemşire olmasaydı zafer olabilir miydi? İnsan
romanı okuyup bitirdikten sonra, kendi kendine bir de bu yönden düşünmek zorunda kalıyor.” ( Emir, 1970: 10)
Tarık Buğra’nın Küçük Ağa isimli romanının baş kadın kahramanı Emine, Tarık Buğra’nın annesi Nazike Hanım’dan gelen otobiyografik izler taşımakla birlikte “romanda daha çok savaşın oluşturduğu trajediyi göstermek için kullanılmış bir
figür gibidir.” (Atik, 2012: 178)
Emine’nin Kurtuluş Mücadelesi içinde etkin bir rolü yoktur. Romandaki diğer
kadın kahramanlar da, sadece adı geçen figüratif kadın kahramanlardır. Romanda
Emine; kötü kaderine yenik düşen, güzeller güzeli genç bir kadındır. Emine, savaşı
yaşayan geleneksel ve ataerkil toplumda kadının trajedisini sembolize etmek bakımından önemlidir. Emine üzerimizde, kurtuluş mücadelesinde üstlendiği etkin
rol ile değil, yaşadığı trajedi ile derin izler bırakır.
Kalpaklılar romanında Müjgân ise, Türk kadınının kurtuluş savaşında üstlendiği etkin rolü sembolize etmek bakımından önemlidir. Damat Ferit Paşa’nın
serkâtibinin kızı olan Müjgân, iyi eğitim almış, İngilizce ve Fransızca bilen, kültürlü, şımarık büyütülmüş bir batılı genç kızdır. (s:135)
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Müjgân’ın Kuvva-yı Milliyeci olmasında, Talip’e duyduğu aşk ve taşıdığı maceracı ruhtan çok, almış olduğu iyi eğitimin sonucunda ufkunun genişlemiş olup,
gerçekleri görmesi daha etkilidir.
Müjgân, babasının çantasından gizli evraklar alıp okuyarak ve Talip’e bildirerek, İstanbul Hükümetinin gizli planlarını Kuvva-yı Milliye cephesinin öğrenmesini sağlar. Bu görevi yerine getirirken, babasının bilmediğini zanneden ve onu
vatan haini olarak düşünüp üzülen Müjgân, üstlendiği görevi babasının başından
beri bildiğini öğrendiğinde, babasının da Kuvva-yı Milliye lehine hareket ettiğini
öğrenerek mutlu olur.
İstanbul’daki görevleri bittiğinde Müjgân ile Talip, Anadolu’ya geçmeye karar
verirler. Müjgân Anadolu’da hastabakıcılık yapacaktır. (s:272-277)
Bütün bu özellikleriyle Müjgân, sevgilisi Talip tarafından Jeanned’Arc olarak
nitelendirilir.(s:249) Samim Kocagöz’ün Kalpaklılar isimli romanında Müjgân tiplemesiyle Türk kadınının kurtuluş mücadelesinde üstlendiği aktif rol gösterilmeye
çalışılmıştır. Kurtuluş mücadelesinde Türk kadınının üstlenmiş olduğu etkin rolü
göstermesi itibarıyla Samim Kocagöz’ün Kalpaklılar romanı, Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanının bu yönüyle eksik bırakılmış bir noktasını tamamlar gibidir.
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Romanlardaki Mekân Unsurları:

Tarık Buğra ise 1918’de Akşehir ‘de doğmuştur. İstanbul ve Konya Erkek Liselerinde okuduktan sonra, 1936-1937 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine
kaydolur. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Edebiyat fakültelerinde okursa
da hiçbirinden mezun olamadan ayrılır.
Aynı kuşağın çocukları olan ve çocuklukları Anadolu’nun düşman işgali altında olduğu sıkıntılı zamanlarda geçen her iki yazar, romanlarında kurtuluş mücadelesinin kendi memleketlerindeki oluşumunu ve şekilleniş sürecini anlatmışlardır.
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Samim Kocagöz 1916 Söke doğumludur. Ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Erkek Lisesinde tamamlamış, 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaya başlamıştır. 1942-1945 yılları arasında
İsviçre’nin Lozan kentinde Sanat Tarihi ve Felsefe Tarihi dersleri almıştır.

Kalpaklılar romanı, İzmir’in işgali ile başlar. Salihli, Manisa, Germencik, Kuşadası Yunan işgali altındadır. Yıllarca Türklerle dostça yaşamış olan Rumlar, Yunan
işgali ile kime nasıl kötülük yapacaklarını şaşırmış durumdadırlar.
Küçük Ağa romanı ise, Akşehir’in İtalyan işgali altında olduğunu anlatır. Yine
Akşehir yöresinde yıllardır Türklerle dostluk eden Rumlar, bu sefer de hain planlar
içindedirler.

Kalpaklılar ve Küçük Ağa romanlarında, yazarların memleketlerinde şekillenen kurtuluş mücadelesi, daha sonra Ankara’ya doğru ilerler. Kalpaklılar romanında savaşın cephedeki yönü daha ayrıntılı anlatılmış ise de, aynı konuya her iki
romanda da yer verildiğini söylemek mümkündür.
Sonuç
Samim Kocagöz (1916- 1993) ve Tarık Buğra (1918- 1994) yaşadıkları zaman
dilimi aynı olan ve çocukluk dönemleri, Anadolu’nun işgal edildiği ve kurtuluş
mücadelemizin şekillendiği yıllarda geçen iki yazarımızdır. Hâkim bakış açısı ile
anlatılan her iki roman da, aynı adlarla TRT tarafından dizi olarak televizyona
uyarlanmıştır. Kalpaklılar romanında derinliğine irdelenerek anlatılan, Kurtuluş
Savaşı sırasında olayların gelişimi ise, Küçük Ağa romanında derinliğine irdelenerek anlatılan da, Kurtuluş Savaşı’nın insanlar üzerinde oluşturduğu etkilerdir.
Netice itibarıyla üzerlerinde karşılaştırmalı bir inceleme yapmaya çalıştığımız romanları oluşturan unsurlar içinde, konular ve kahramanlar bakımından birçok
ortak özelliğin bulunduğu görülmüştür.
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Her iki romandaki Salih tipleri üzerindeki değişiklik, Niko adındaki Rum’un
kişiliğinde, tüm Rumların gerçekleştirdiği çirkin hareket ve saldırılar sonucunda
gerçekleşir.

Dr. Şerefnur ATİK
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Türk Dünyası’nda Doğum Sırasında Gerçekleştirilen Ritüeller
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During Delivery In Turkish World
Performed Rituals
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Türk Dünyası’nda Doğum Sırasında
Gerçekleştirilen Ritüeller

İnsan, hangi toplumda yaşarsa yaşasın hayatının bazı dönemlerinde hem kişisel
hem de toplum içindeki yerinin ve konumunun değiştiği bazı dönemlerden geçer,
işte bu dönemlerden birisi de doğumdur. Bu makalede Türk Dünyası’ndan ve dünyanın bazı bölgelerinden örnek alınarak doğum sırasında gerçekleştirilen ritüeller
ve bunların ortaklık ve farklılıkları üzerinde durulmuştur. Türk Dünyası’nda ve
Anadolu’da doğuma ayrı bir önem ve kutsiyet atfedilmiş bunun etrafında da koruma ve sağlık içerikli bazı pratikler ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Doğum, Geçiş Dönemi, Ritüel
People in the society in which he lives his life both personally and in some periods of their place in society and go through some periods of the position has changed, that period is one of the birth. This article from the Turkish World and certain
regions of the world modeled rituals performed during childbirth and focused on
their partnership and differences. Turks in Anatolia in the World and has been attributed to the birth of a great importance and sacredness around it some practical
content protection and health have emerged.
Key Words: Turkish World, Birth, Passage Term, Ritual
Giriş :
Türk Dünyası’nda irili ufaklı gruplar ve devletler halinde yaşayan Türklerin ırk
olarak birlikteliklerinin en önemli delilerinden birisi de inanç eksenli ortaklıklarıdır. Bu inanç eksenli ortaklıklar insan hayatının doğumdan ölüme kadar pek çok
anında devreye giren ve koruma, hazırlama gibi görevler de üstlenen ritüellerde de
* Gazi Üniversitesi Türk Dili Bölümü, yesil@gazi.edu.tr
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oldukça bariz bir şekilde görülmektedir. Bu makale ile Türk Dünyası’nın farklı ve
uzak coğrafyalarında yaşasalar bile birbirine açık ve örtülü pek çok bağ ile bağlı
olan Türk boylarının doğum ile ilgili ritüellerinden yola çıkarak bu ortaklığı bir
kez daha ifade etmek istedik.
Türk Dünyası tanımının tam anlaşılabilmesi için Türk teriminin karşılığının
bilinmesi ve ne ifade ettiğinin anlaşılması gerekmektedir. TDK Türkçe Sözlüğü’nde Türk isminin karşılığı olarak iki ifadeye yer verilmiştir: bu ifadelerden ilki; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. İkincisi
ise; dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy
ve bu soydan olan kimse olarak karşılık bulmaktadır.1 Günümüzde Türk deyince
tanımlardan ilkinde olduğu gibi sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan bir millet akla gelmektedir. TDK sözlüğün ikinci tanımı bizim araştırmamızda bahsedilen Türk ve Türk Dünyası tanımlarıyla örtüşmektedir. Buna göre Türk,
ilk ataları binlerce yıl öncesinde Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasında yaşayan
tarihi binlerce yıl öncesine giden ve geniş bir coğrafyaya yayınlan büyük bir milleti
ifade etmektedir.2
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Türk kelimesinin ilk örnekleri Heredot Tarihinde, “Targita/Tyrkae” ; Eski Tevrat’ta “Togharma” eski Hint kaynaklarında Turukha/Turuşka/Thrak; Ön Asya eski
çivi yazılı metinlerinde ise “Turukku” olarak geçmiştir. Ayrıca Çin kaynaklarında
“Tik/Ti/Troia şekillerinde geçtiği görülmüştür.3 Pek çok kaynakta da buna benzer
tanımlar bulunmaktadır. 4 Biz bu tanımlar üzerinde fazla durmadan günümüz
Türk Dünyası ve fertleri üzerinde duracağız. Araştırmamızın hedef kitlesini teşkil eden Türk Dünyası kavramı aynı zamanda araştırmamızın coğrafi alanını da
ifade etmektedir. Türk Dünyası 20. yy. sonları ve 21. yy.da tüm Türk halkları için
kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır.5 Bu coğrafi sınırlar içinde pek çok
müşterekleri olduğu gibi farkları da bulunan geniş bir Türk halkı yaşamaktadır.
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM “Türk Bitiği” adlı eserinde Türk Dünyasını şöyle
ifade etmektedir: “Türk insanı için çeşitli seviyelerde ve çeşitli durumlarda bulunan toplulukları ifade eder. Türk Dünyası’ insanları kendi bağımsız devletleri sınırları içinde veya yurtlarında başka milletlere bağımlı olarak veya eski yurtlarında
azınlık statüsünde veya günümüz Avrupası ve Amerikası Ülkelerinde tabiî vatandaşlar, diasporadaki Türkler durumunda yaşayan nüfusu ifade etmektedir. Tarihi
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.501991
bdb92476.11596299 28.07.2012: 14:47

1

2

Erol GÜNGÖR, Tarihte Türkler, Ötüken Yay., İstanbul-1997, s. 11-13

İbrahim KAFESOĞLU, “Türk Tarihi-Giriş” Türk Dünyası El Kitabı Birinci Cilt, TKAE Yay.
Üçüncü Bs., Ankara-2001, s. 127-130

3

Umay TÜRKEŞ GÜNAY, Türklerin Tarihi, Geçmişten Geleceğe, Akçağ Yay. Ankara-2007; L.
Bazin, Notes sur les mots, “Oguz” et “Türk”, s. 315-322; Kaşgarlı Mahmud, DLT, s. 351; İbrahim
Kafesoğlu; Türk Milli Kültürü, Ötüken Yay., İstanbul-200.
5
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_D%C3%BCnyas%C4%B1#cite_note-0
30.07.2012-13:14
4
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birlikteliğimiz içinde akraba durumuna girdiğimiz ve her şeyimizi paylaştığımız
insanları da bu dünyanın ayrılmaz bir parçası olarak görürüz.”6 Yaşar KALAFAT
da zaman zaman eserlerinde Türk Kültürlü halklar ifadesini kullanarak Türk
Dünyası içinde ırken Türk olmayan ve Türk kültürüne sahip toplulukların varlığını dile getirmiştir.7 Dünya üzerinde sınırlar ötesi etnik, dil ve bazı durumlarda da
din bağları ile bağlı olan fakat kaderin bir cilvesi olarak politik sınırlarla ayrılmış
olan halkların en iyi örneği olarak Türkleri verebiliriz.8 Bütün bu tanımlardan yola
çıkarak; Farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı inanç sistemi bulunan Türkçenin şive
ve lehçelerini konuşan bunlarla sözlü veya yazılı bir edebiyat meydana getirmiş
olan fakat hepsi Türk ırkına mensup insanların toplu olarak yaşadıkları bölgelerin
genel adı Türk Dünyası’dır.
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Türk Dünyası’nda Doğum Sırasında Gerçekleştirilen Ritüeller

Ritüel:
Sözlüklerde ritüel karşılığı olarak ayin anlamı verilmektedir.9 Ayin ise dini tören, ibadet olarak karşılık bulmaktadır.10 Ayrıca ritüelin folklor sözlüklerinde ayin,
merasim, tören, “okült” anlamları bulunmaktadır. Bir grubun ya da dini topluluk
üyelerinin belirli aralıklarla gerçekleştirdikleri kuralları önceden belirlenmiş, biçimselleşmiş davranış kalıplarıdır.11

Ritüel terimi pek çok bilim alanında farklı anlamlarda kullanılmakatadır. Nasıl
karşılanacağı ise bilim alanlarında geçerli olan varsayımlara bağlıdır. Bir sosyolog
ritüeli, uygun zamanlarda bazı aleni değerlerin veya kişi ya da gruplarla alakalı
bazı değişmez değerlerin değişmez bir üslupla tekrarlanması ya da kişi için hazır
olan uyarlanmaya intibakın bir yolu olarak görürken; psikolojide anlamı oldukça
6

Dursun YILDIRIM, Türk Bitiği, Akçağ Yay., Ankara-1998, s.21-22

7
Yaşar KALAFAT, Türk Kültürlü Halklarda Türk Halk İnançları; Dedem Korkut Daş Oğuz
Elleri, Berikan Yay. s.1-3

Margret BAINBRIDGE, Dünyada Türkler, SAY Yay., Birinci Bs., İstanbul-1995, s. 7 – 9.
h t t p : / / w w w. t d k . g o v. t r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ g t s & a r a m a = g t s & g u i d = T D K .
GTS.50583a050e5703. 18141998
10
h t t p : / / www. t dk . g o v. tr/in d e x . p h p ?o p tio n = c om_gts &a ra ma =gts &guid=TD K .
GTS.50583abd8faeb8.67738863
8
9

11

Orhan Öztürk, “Ritüel”,Folklor ve Mitoloji sözlüğü, Phoenix Yay., İstanbul, “Ritüel”

12
Doç. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU , Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine
Giriş, Akçağ Yay., Ankara- 1999, s 151.
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Ritüellin tam olarak anlşılabilmesi için, oluşum sürecine dikkat etmek gerekir.
Ritüellerin mitlerle ilgisinin olduğunu düşünen ve Mit-Ritüel Halkbilimi Kuramı’nın kurucusu olan Lord Raglan, 1955 tarihinde yayınlamış olduğu “Mit ve Ritüel” adlı çalışmada mit konusunda ileri sürülen tezleri çürütmek için son derece
basit bir şekilde mitlerin sadece ritler ile ilgili ortaya çıkmış anlatılar olduğunu
ifade etmektedir.12
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geniştir. Sosyal bilimlerde en büyük problem ki bizim araştırmamızda da zaman
zaman tereddüte kaldığımız ve çözüm bulmakta zorlandığımız husus bütün seramoni ve geleneklerin ritüel kabul edilip edilemeyeceğidir. Seramoni kollektif bir
grup gerektirirken ritüel de bireysel veya bir kaç kişi tarafından yapılma imkanı
vardır.13 Biz bu noktada ikisini ayırırken ritüelin törensel faaliyetlere benzediğini
ama mistik düşünceleri de ihtiva ettiğini yani inanç içeriğinin de bulunduğunu
düşünerek yola çıktık böylece insan hayatının bir geçiş dönemi olan doğum sırasında ortaya çıkan inanç içerikli uygulamalrı da ritüel olarak ifade ettik.
Doğum Sırasında Gerçekleştirilen Ritüeller:
Üretkenliğin önemli bir simgesi olan doğum, tüm toplumlarda olduğu gibi
Türk soylu halklarda da zor ve meşakkatli bir süreç olan çocuk sahibi olmanın son
ve en önemli basamağıdır. Doğumun sıkıntısız olabilmesi ve bebeğin sağlıklı bir
şekilde dünyaya gelebilmesi için bazı ritüel ve pratiklerin uygulanması bakımından oldukça önemlidir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Tük Dünyasında özlemle beklenen çocuğun kucağa alınacağı an olan doğum
sabırsızlıkla beklenir. Alileler kendi hallerine göre doğum için hazırlanırlar. Anadolu Türkmenlerinde “Doğuma hazırlık, zenginlikle fakirlikle, görgü ve bilgiyle ilgili olduğu için hazırlıklar her dönemde ve her yerde değişik değişik olmaktadır.”14
Doğumu kolaylaştırmak için yapılan pratiklerden biri de doğum yapacak kadının
sancısı başladığı zaman kekik ya da nane çayı içirilir.15Doğum kışa denk gelecekse
yaz aylarında toprak ayarlanır, elenen toprak çuvallara konup evin bir köşesinde
bekletilirdi. Elenmiş toprak ısıtılarak doğum yapan kadının acılarının dindirilmesinde ve yeni doğan çocuğun altına serilmesinde kullanılıyordu.16
Orta Asya’daki Türkler arasında da doğumda ve ilgili törenlerde çok önemli
rolü olan ebeler, ehemmiyetlerini korumakta, çocuk ve hamileler için çeşitli tılsımlar yapmaktadır. Bu yüzden de köylerdeki kadınlar hastalandığında doktor değil
ebeler çağrılmaktadır.17
Altaylılarda bir kadının doğum saati yaklaşınca çadırın tam ortasında ateş yaLauri HANKO, , Çev. Ruhi ERSOY, Ritüellerin Oluşum Süreci, Halk Biliminde Kuramlar
ve Yaklaşımlar 3, Yayına Hazırlayanlar, M.Öcal OĞUZ, Selcan GÜRÇAYIR, Sunay ÇALIŞ,
Geleneksel Yay., Ankara-2009, s. 205-206

13

14
Işıl ALTUN, Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm, , Yayıncı Yayınlan, İzmit2004,s 152.

TEKEREK, Gülpınar. “Osmaniye ve Yöresi Folklor Araştırması.” Yayımlanmamış Lisans tezi,:
Erciyes Üniversitesi, Kayseri 1993, s.58.
15

DOĞANER, Ali; Osmaniye Yöresinde Yaşayan Ulaşlı Türkmenlerinin Geçiş Törenleri,
HÜ., SBE., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halk Bilimi (Folklor) Bilim Dalı, YLT.,
Ankara-2006 67.

16

17

BACON, E. Elizabeth. Esir Orta Asya, Çev. Tansu Say, Tercüman 1001 Temel Eser, t.y., s. 190
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kılan yere direk yerleştirilerek ona bir urgan bağlarlar. Bu urganın bir ucu duvara
bağlanıp lohusanın koltukları altında geçirilir. Kadın çok ızdırap çekmeye başlarsa
albastı yahut alkarısı denilen kötü ruhun lohusaya musallat olduğuna hükmederler.18 Alkarısı veya albastıya dair Anadolu’da da muhtelif inançlar mevcuttur. Altay
Türklerinde kadın doğuracağı zaman “bütün akrabalar yurt adı verilen çadırın
içinde toplanır, erkekler dışarıda kalır. Yurtun haricinde bulunan erkeklerin vazifesi, herhalde civardaki fena ruhları kovmak olsa gerektir, çünkü kadın ağrısı
başlar başlamaz korkunç bir gürültü kopararak yurtun etrafında koşmaya başlar
ve tüfek patlatırlar. Bu gürültü çocuk doğuncaya kadar devam eder.”19
Sahalar arasında eskiden kadının hamileliğinin sıkıntıya girmemesi için, Aisit’e bir hayvan adamak gelenekti. Bu hayvanı doğum esnasında kurban ederlerdi;
zira Aisit tam da bu sırada - ot, toprak ve ağaç ruhları olan kızların ve delikanlıların arasında - “loğusayı bizzat ziyaret eder.” Çocuk ya da doğum yapan kadın
ölecekse, Aisit gelmez, onun yerine cin gelir. Aisit’e sunulan kurbanın kellesini,
kalbini, karaciğerini, dalağını ve içyağını haşlayarak, bu semavi misafirlerin yararlanmaları için masaya dizerler. Et ise ev halkına, ziyarete gelen komşulara, ebe
kadına ve loğusarıın kendisine ikram edilir. Doğumu gerçekleştiren ebe kadın hemen ateşin yanına gider, oraya bol miktarda yağ serperek şöyle der: “Verdiğinden
dolayı sana teşekkür ederiz Aisit, aynısını ileride de vermeni rica ederiz, şeklinde
temennilerde bulunur.20
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Toros Türkmenlerinde Erkek çocuk bekleniyorsa; fakat kız çocuk olmuşsa
ebe sevinemez, o anda odada bir sessizlik olur. Anne doğumda bulunan kişilerin
sessizliğinden kız çocuğu olduğunu anlar. Bu yüzden bir misafirlikte, toplantıda
kimse konuşmazsa “Kız oldu.” denir. Bazı kaynanalar kız çocuk dünyaya getiren
anneye kızarlar.22 Erkek çocuğa kız çocuğundan daha fazla sevilmesi, bütün Türk
boylarında ortak bir bakış olduğunu ifade eder.
Anadolu Türkleri’nde çocuğun dünyaya gelmesine “yere düştü” tabiri kullanılır. Cuma günü, kandil geceleri doğan çocukların iyi ahlâklı, hayırlı evlat olacağına
İbrahim DİLEK, Altay Türklerinde Çocuğun Doğması Ve Doğum Günü Kutlamalarına Dair
Bazı İnanışlar, Bilig Dergisi, Bahar 1996, S. 1, s. 51-54, s. 1-2; Abdülkadir İNAN, Şamanizm,
Ankara 1954, s169

18

19

W.Radloff, Sibirya’dan 2, Çev. Prof. Dr. Ahmet Temir, İstanbul 1994, s.71

SEROŞEVSKY, V.L; Saka Yakutlar, Çev. Arif ALACAOĞLU, Selenge Yay., İstanbul-2007, s.
254-255
20

Abdülkadir İNAN, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınlan, 2000,
s. 169.

21

22

Doğaner, 2006:69
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Altaylı boylarda ve Kırgızlar’da doğum yapacak kadının sancılan çok fazla
olursa albastı ya da al karısı denilen kötü ruhun loğusaya musallat olduğuna hükmederler. Bu kötü ruhu korkutmak, kovmak için erkekler toplanır; al karısını korkutup uzaklaştırmak için çeşitli sesler çıkarıp havaya ateş ederler.21
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inanılır. Çocuk, dünyaya geldiği zaman kutsal olduğuna inanılan zemzem suyu
varsa bu sudan çocuğun ağzına damlatılır. Çocuğun gözlerinin sağlıklı ve parlak
olması için doğduğu gün gözüne limon sıkılır, evde yapılan sürme yedi güne kadar
çocuğun gözüne çekilir. Ağzının ballı olması için doğduğu gün ağzına bal sürülür.23 Bu uygulama Anadolu’nun pek çok yerinde görülmekte bal yerine pekmez de
kullanılmaktadır.
Gagauzlarda doğum kolay olsun diye hamile kadına eşinin elini yıkadığı su
içirilir. Böylece doğumda sıkıntı çıkmayacağına inanılır.24
Kırgızlarda Doğum yaptıran kadına değişik isimlerle adlandırılmakla beraber
genelde “Anaçı” denilir. Küzeyde “Umay Ene25” adı daha çok kullanılırken Güneyde “Kindik Ene” tabiri kullanılmaktadır.26
Yeni doğan çocuğun fizikî özellikleri de çeşitli şekillerde yorumlanır. Anadolu’nun güneyindeki Türkmenler arasında bir çocuk doğduğu zaman sağ tarafında
bir beni olursa uğurlu bilinir ve böyle bir çocuğun servet sahibi olacağına inanılır
Bulgar Dağı’nda yaşayan Yörüklerde, gelinlerin çoğu çocuğunu davarda, yolda,
ocağın başında, yabanda doğurur. Çocuğun nerede dünyaya getirildiği gelecekteki
fizikî ve sosyal özellikleri üzerinde etkili olur. Ocağın başında aş yaparken doğan
çocuk erkek olursa çok sıtaralı (şanlı) sayılır. Davar başında doğan erkek çocuk
kutlu sayılır; yabanda, odunda doğan çocukların evin yiğitleri olacağına inanılır.27
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Bazı ilkellerde görülen “erkek loğusalığı” âdetine göre çocuğa ve anneye sataşmak isteyen kötü ruhları ve cinleri yanıltmak amacıyla koca doğum öncesi, doğum
sırası ve doğumdan sonra çocuğu doğuran kendisiymiş gibi davranır. Örneğin kadını doğum sancıları tuttuğunda kendisi de kadın giysisi giyerek sızlanmaya, bağırmaya başlar.28
Türk Dünyası’nda olduğu gibi dünya’nın değişik yerlerinde de doğum son derece önemli görüldüğü için etrafında pek çok ritüel teşekkül etmiştir. İlkel toplumlarda doğum yaparken ölen kadınların “Güneş Evi”ne giderek 29 ödüllendirileceğine
inanılmaktadır. Bazı ilkel toplumlarda ise bunun tamamen tersi bir şekilde doğum
yaparken ölen kadınların ruhlarının kötü cinler olarak yeryüzünde dolaşacağına
23
24
25

Doğaner, 2006:69.
Yoloğlu, 1999:81.
Umay Ana, Eski Türklerde hamile kadını koruyucu Tanrıça olarak bilinir.

Maksat Jumabayev, Kırgız Gelenek ve İnanışlarında Dini Ritüeller, AÜ, SBE, Ankara-2006,
s. 41

26

Ali Rıza YALMAN Yalgın, Cenupta Türkmen Oymakları I, II., Haz. Sabahat Emir, Ankara,
Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, s. 1,142,264.
27

Sedat Veyis ÖRNEK, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, Gerçek
Yayınevi, 2000, s. 106.

28

Sedat Veyis ÖRNEK, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, İstanbul, Gerçek
Yayınevi, 2000, s. 123.

29
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Çocuk, anne karnından çeşitli şekillerde doğar. Önce başı gelen çocuklar olduğu gibi, ters doğanlar da olabilmektedir. İlkel toplumlarda çocuğun nasıl doğduğu ileriki yaşamı için önemlidir.“...sanatçı olarak seçilen ve bu amaçla yetiştirilen
kimselerin daha küçükken, hatta doğarken birtakım büyüsel özellikler göstermiş
olmasına dikkat edilir. Örneğin, Yeni Gine’de Mundugumorlarda göbek bağları
boyunlarına dolanmış olarak doğan çocukların sanatçı olacağına inanılır ve bu
çocukların tüm tehlikelere karşı bağışıklı oldukları kabul edilir.”.32
Sonuç:
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inanılmaktadır. Bu kişilerin yakın akrabaları ölen kişi için uzun ve çetin temizlik
ayinleri yapar.30 Ayrıca, İslâm dinine göre, hadisi şerifte belirtildiği üzere, doğum
nedeniyle ölenler şehit sayılmaktadır.31
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Doğum ve doğum çevresinde yapılan ritüeller belki de geçiş dönemleri içerisinde en hızlı en çok değişeni olma özelliğini taşımaktadır. Tıpta yaşanan hızlı
gelişmeler ve sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasıyla geleneksel unsurlar büyük
oranda değişirken ya da ortadan kalkarken yerini modern tıp kurallarının aldığı
görülmektedir. Bunda şehir hayatı ve eğitimin önemi hiç kuşkusuz yadsınamaz.
Çocuğun doğumu sırasında yapılan ritüellerin bu gün bazılarının uygulanmaması
veya değişmesi ile toplumda yaşanan değişimi görmek mümkündür. Doğum ile
ilgili ritüellerin hemen hemen bütün Türk Dünyası’nda aynı olduğu söylenebilir.
Dünyanın diğer bazı ilkel kabilelerinde de görüldüğü gibi sadece Türk Dünyası’nda değil bütün toplumlarda doğuma verilen değer açıkça görülmektedir. Buradan
yola çıkarak Türk Dünyası’nda doğumun ciddi biçimde önemsendiği ve bu zor ve
önemli olayın kolaylaştırlarak hem annenin hem de bebeğin sağlığını temin etmek
adına bazı uygulamaların olduğunu ifade etmek
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1929 Yılında ABD’de başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı, batılı devletleri az
gelişmiş yahut gelişmekte olan ülkeler üzerinde emperyalist bir fıtratla koşullandırarak, “sömürü” yoluna yöneltmişti. Söz konusu dönemlerden itibaren başlayan
bu cereyanın, çoğu ülkeler gibi Türkiye üzerinde de derin etkileri artarak kendini göstermeye başlamıştı. Bu sürecin en dikkat çekici boyutu, şüphesiz ekonomik
kaynaklı suçların ve ihtikârların artması idi.

Büyük bunalım döneminde çeşitli alanlarda yorgun düşen halk, suça teşvik
edici iktisadi sorunlar karşısında çaresizdi ve İzmir basınında artık neredeyse, suç
haberleri “olağan” sayılıyordu. Hükümetin bu duruma engel olmak için çeşitli yaptırım ve kampanyaları olsa da dünyayı etkisi altına alan bunalım, tıpkı bugünkü
gibi “Batı merkezli” idi. Dış kaynaklı bu hastalığı yine ancak “dış doktorlar” çözebilirdi. Fakat durum çözüme kavuşuncaya kadar geçen sürede İzmir yöresi hangi
acı olaylara maruz kalacak, hangi oranda ve ne gibi sebeplerle “suçlar” kendini gösterecekti?
Anahtar Kelimeler: İzmir,1929 Bunalımı, Yankesicilik, Hırsızlık, Gasp vb.
Abstract :
Starting in 1929, the World Economic Crisis in the United States , western states
less developed or developing countries with a view over the imperialists , forcing
“Exploitation” was redirected to the road . From the beginning of the period in
question this occurs , most of the countries like Turkey itself increasingly profound
* Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, CBÜ Doktora Öğrencisi (sinandemirturk@yahoo.com)
** Tarih Uzmanı - Araştırmacı - Yazar (mkaya611@hotmail.com).
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Türkiye’nin büyük şehirlerinden biri olan İzmir, sözünü ettiğimiz tesirin somut
örneklerini sıklıkla yaşadı. Bunalımın bir ülkede doğrudan ve dolaylı olarak nelere
yol açabileceğini toplum üzerinde bir sosyolojik vakalar zinciri şeklinde görebilmek gayet mümkündü.
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effects on began to show . The most remarkable dimension of this process , of course, economic was induced increase of crime and evil .
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Izmir is one of Turkey’s major cities , mentioned the influence of the concrete
examples often lived. What crisis in a country directly and indirectly to the could
lead to a chain on society as a sociological case to see was quite possible .
Weary people in various fields during the Great Depression , criminal solicitation Curing was helpless in the face of economic problems and Izmir are now
almost in the press , crime news “usual” was considered . To avoid this situation
the government’s various sanctions and campaigns, even though the area under
the influence of the world crisis , just as today as “Western -centric “, respectively.
Outsourced , but this disease is still “ foreign doctors” could solve . But the situation
in the period until the solution meets the Izmir region , which will be exposed to
painful events , at what rate and reasons as to what “ crimes “ would show itself ?
Key Words: Izmir, 1929 Depression , pickpocketing , theft, extortion , etc. .
Giriş
1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan ve akabinde dünyayı etkisi altına alan ekonomik bunalım, ABD de dâhil tüm batılı ülkeleri, diğer devletleri sömürme yoluna yöneltti. Büyük bunalımın faturası, her dönem olduğu gibi,
yapılan anlaşmalarla, olayla doğrudan ilgisi bulunmayan devletlere kesilecekti.
Dolayısıyla Türkiye de 1930’lu yıllarda bunalımdan nasibini alacaktı.
Bunalımın derin etkileri İkinci Dünya Savaşı’na kadar sürecek, Türkiye savaşa
girmediği halde, mali anlamda “savaş vermiş kadar” dara düşecekti. Devlet görevlileri, 1929’da başlayan ekonomik bunalıma karşı bazı iktisadi tedbirler almıştı:
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

“Türk parasının değeri dış paralara göre sabit tutulmuştur.
Dış ödemeler dengesi sağlanmıştır.
Dış ödemeler dengesinin sağlanması için alınan önlemler ithalatı miktar ve değer
olarak azaltmıştır.
İhracat ise miktar olarak artmasına karşın fiyatlardaki düşüş nedeniyle değer
olarak azalma göstermiştir.
Ülke içinde ve dışında tarımsal ürün fiyatları hızla düşmüştür.
Ülke dışında sanayi ürünleri fiyatlarında düşme olmakla beraber, ülke içinde
sanayi ürünleri fiyatları sabit kalmıştır.
Devlet bütçesinde ve harcamalarında, bütçe dengesini kısıntılar yapılmıştır.1”
1
İlhan Tekeli, Selim İlkin (1977): 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika
Arayışları, O.D.T.Ü., İdari Bilimler Fakültesi, Yayın No: 30, s. 217; Emel Göksu, 1929 Dünya
Ekonomik Buhran Yıllarında İzmir ve Suç Coğrafyası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür yay.,
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Büyük bunalım, beraberinde birçok olumsuzluklar getirmiş, mevcut olumsuzlukları da bir hayli arttırmıştır. Bu iktisadi yıpranışla birlikte, millet sosyal ve
psikolojik olarak çöküntüye uğramış, bu da her alanda kendini göstermişti. Bunalımın Türkiye’ye de sıçramasıyla büyük şehirlerden biri olan İzmir’de bilhassa adi
suç olaylarında büyük artışlar olmuş, yıllarca da bunun önüne geçilememişti. Tabi
ki, bunda halkın yoksulluğu en önemli rolü üstlenmişti. 1929-1933 yıllarına ait İzmir basını incelendiğinde, şehirde en çok işlenen suçlardan ilk beşe girenlerin şöyle
olduğu görülür: 1) Hırsızlık, 2) Yankesicilik, 3) Yaralama, 4) Kaçakçılık, 5) Gasp.
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Batı kapitalizmini alt üst eden büyük tarihi kriz, dünya genelinde iş oranlarını
düşürürken, işsiz sayısını da arttırmıştı. Hal böyle olunca insanlar, iktisadi ve sosyal alanlarda yeni arayışlar içine girmişlerdi. Ülkeler ise kendi ihtiyaçlarına yine
kendileri cevap vermeye çalışmak suretiyle, ithalattan mümkün olduğu kadar uzak
durdular. Uluslararası ticaret ağında büyük ölçüde düşüşler yaşanıyordu.

1. İZMİR’İN BUNALIM YILLARI ÖNCESİNDEKİ DURUMU

İzmir’in en büyük talihsizliği belki de 13 Eylül 1922’de başlayan ve 5 gün süren
büyük yangındı2. Yangın sonrasında İzmir halkı maddi ve manevi büyük sıkıntılar
yaşamıştı. Sahil şeridinde 2,5 km uzunluğunda ve 1 km derinliğinde gerçekleşen
facia, birçok insanı mekânsız bırakmış, birçok ocağı söndürmüştü. 1930’lu yıllara doğru henüz kendine gelemeyen yoksul düşmüş ateşzedeler batıdan gelen kötü
sürprize karşı da oldukça direnişsiz kalacaktı. Kül olmuş bir kısım İzmir manzarası ise, o sıralarda şu elem dolu soruları akla getiriyordu:
Yangın sırasında çeşitli zararlara uğrayan hatta işyerlerini tamamen kaybeden
esnafın hali ne olacaktı?
Azalan evlerin kirası veya satış fiyatı ne kadar artacaktı?
Zaten işsizliğin son haddine ulaştığı bu dönemde, bu kadar iş ve işçi kaybını
kim nasıl telafi edecekti?
Gıda, giyim vb. ihtiyaçlar nasıl karşılanacaktı?
İzmir, 2003, s. 11-12.
2
Büyük İzmir yangını, İzmir’de mübadillerin durumu ve şehrin bu dönemdeki sosyal yapısı
hakkında bkz. Kemal Arı, İzmir’den Bakışla Türk Ticaret-i Bahriyesi ve Mübadele Gemileri,
Lozan’dan Kabotaja, İzmir Deniz Ticaret Odası yay., İzmir, 2008.
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Birinci Dünya Savaşı’nın ve Milli Mücadele’nin ezikliklerini tam manasıyla atlatamayan Türk halkı, yıllar sonra ortaya çıkan ekonomik bunalıma hazırlıksız
yakalanmış, toplumda adeta psikolojik ve sosyolojik bozukluklar yaşanmıştı. İşte
buraya kadar zikrettiğimiz suçlar, bu dalgalanmalar ve bozulmalarla giderek toplumda çözülmeye sebep olacak, halk, ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan hayli zaman
sonra rahat nefes alabilecekti. Türkiye’nin içinde bulunduğu bunalım öncesinde
İzmir şehrindeki genel durum kronolojik şekilde şöyleydi:

Sinan DEMİRTÜRK - Mevlüt KAYA

Yangında devlet kurum ve kuruluş yerleri de zarar gördüğünden veya yok olduğundan eğitim, sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar nasıl karşılanacaktı?
Aynı yıllara müteakip yöreye gelen mübadil ve mültecilerin ev sorunu nasıl çözülecekti?
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Ortak kullanım alanlarıyla ilgili sorunlar hangi boyutta gelişecekti?
Tüm bunları çözmeye devletin maddi gücü yetecek miydi?
Yokluk ve imkânsızlıklarla mücadele eden halk, derdine çare arayacak, bazı kesimler gayrimeşru yollardan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacaklardı.
Cumhuriyetin kuruluş aşamasında olduğu sıralarda şehirde muhtekirler piyasayı alt üst ediyordu. Bu tarihlerde basında yer alan “ihtikâr” haberlerine çoğu kez
et konusunda rastlanıyordu3. 1924 yılında büyük bunalım yıllarında olduğu kadar olmasa da hırsızlıkların farklı yöntemlerle gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu
dönemde deniz yoluyla toplu eşya hırsızlıkları yapılıyordu4. Aynı yılda Tepecik’te
para ve eşya hırsızlığının bir örneği yaşanmıştı5. 1924 yılında para hırsızlıklarına
ülke gelinde çok rastlanıyordu. Çünkü ülkede “ekmek derdi” vardı6. Türkiye’nin
ekmek sorunu bu yıllardan itibaren 1940’lı yıllara kadar gündemin en sıcak konularından olmuştu7. Ekmeğin kıtlığı ve fiyatlarının her geçen gün başını alıp gitmesi hırsızlık suçlarıyla orantılı olduğundan şunu düşünmek olağandı: Hırsızlıklar
çoğu kez ekmek parası derdine düşmekten kaynaklanıyordu. Bununla birlikte,
yurt genelinde görülen kaçakçılıktan da bu yılda İzmir şehri payına düşeni alıyordu. Yer yer hırsızlıkta çeteleşmeler başlamış8, bu faaliyet genişleyerek kaçakçılığa
dönüşür bir hal almıştı. Öyle ki, Rüsumat İdaresi bazen ispirto kaçakçılarına karşı
olağan üstü çabalar veriyordu9.
1925 yılında ülke genelinde devam eden kaçakçılık faaliyetlerinin İzmir örnekleri sigara kâğıdına kadar sıçramıştı. Bu suçu işleyenlere önemli para cezaları
veriliyor, kaçakçılık önlenmeye çalışılıyordu10. Yine bu yılda gasp amaçlı otomobil cinayetleri görülmeye başlanmıştı11. Parasızlık insanları doğrudan suç işlemeye yönlendirebiliyordu. Tek çare halkın refah seviyesini yükselterek huzuru sağlamaktı. İşte bu çözüm noktasına erişmek için, hükümet gece gündüz demeden

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tanin, 2 Ağustos 1923.
İleri, 7 Şubat 1340.
Ahenk, 9 Eylül 1340.
Bkz. Vatan, 7 Temmuz 1924, İleri, 7 Temmuz 1924, İkdam, 23 Temmuz 1924.
Bkz. Anadolu, 14 Mart 1941, Aynı Gazete, 6 Haziran 1941, Aynı Gazete, 7 İkincikanun 1942.
Tevhidi Efkâr, 20 Eylül 1924.
Sadayı Hak, 20 Eylül 1924.
Millet, 3 Teşrinisani 1925.
Vakit, 28 Eylül 1925.
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1927 yılına bakıldığında, ülkedeki ekonomik gidişatın düzeltilmesi adına yeni
vergilerin konulduğu görülmektedir. Sabun Vergisi17 bunlardan biriydi. Ancak bir
temizlik ürününe vergi konulması böyle bir darlık ortamında halkça ya da sabun
üreticisi tarafından pek de hoş karşılanamazdı. Dolayısıyla şehirde sabunla ilgili suçların da işlenmesi doğaldı. Bu tür ilginç vergiler yalnızca Türkiye’de değil,
ekonomik bozukluğun giderilmesi adına çeşitli ülkelerde de konuluyordu. Mesela,
Almanya’da kesik saçlı kadınlara vergi konulması kararlaştırılıyordu18. Yunanistan’da ise bir sonraki yıl, bekârlara vergi konulacaktı19. Bu dönemde Türkiye’de
memurlara sevindirici bir haber gelmişti. 1927 yılı kadrosu hasebiyle açıkta kalan
adliye memurlarının maaşları verilecekti20. Bu, onlar için ansızın bulunan bir hazine gibiydi. Bununla birlikte İzmir Memleket Hastanesi’ndeki bazı memurların aynı
yılın Ağustosu’na ait maşları verilmemişti. Zaten dönemin şartlarına göre cüzi bir
maaş alan bu görevliler tarafından basına isyan mektupları yağıyordu21. Bu dönemde bir başka husus; İzmir’deki yangın yerleriydi. 1922 yangınından sonra harabe
halinde olan bu yerler, 1927 yılına dek meçhul cinayetler mekânına dönüşmüştü22.
Meslek, 26 Mayıs 1925.
Ahenk, 8 Eylül 1342.
14
Cumhuriyet, 9 Eylül 1926.
15
Cumhuriyet, 19 Eylül 1926.
16
Milliyet, 4 Temmuz 1926, Yeni Ses, 11 Temmuz 1926, Milliyet, 11 Eylül 1927.
17
Hizmet, 11 Temmuz 1927.
18
Son Saat, 27 Ağustos 1927.
19
Ahenk, 19 Eylül 1928. Bu vergi 1929’da örnek alınarak, Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Bey
tarafından, Türkiye’de de uygulanması için, tasarı olarak meclise sunulmuştu. Bkz. “40 Yıl Önce,
19 Mart 1929 Tarihli Cumhuriyet’ten: Bekârlık Vergisi, Evlilerin Gözü Aydın” Cumhuriyet, 19
Mart 1968.
20
Hizmet, 9 Eylül 1927.
21
Hizmet, 14 Eylül 1927.
22
Hizmet, 9 Eylül 1927.
12
13
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1926 yılına gelindiğinde olayların aynı mahiyette sürdüğü görülmekteydi. Şehirde, Çeşmeli Ali adında bir şahsın, sebebin ekonomik sıkıntı olduğu muhtemel
olmasıyla birlikte, on beş yaşlarında bir çocuğu öldürmesi13, şehirdeki iktisadi vaziyeti göstermeye yetiyordu. Yine bu yılda şehirde, sokakta seyyar halde satılan
gıda maddelerinde de bazı usulsüzlüklere rastlanmıştı. Süt buna bir örnekti. 1926
Eylülü’nde yetkililerce bir süt tahlili yapılmış, kötü bir neticeye ulaşılmış, fenni
süthane ihtiyacının zorunluluğuna dikkat çekilmişti14. Ayrıca bu dönemde, memurlardan alınan kazanç vergileri konusunda Maliye Vekâleti yeni kararlar almış,
memurların maddi durumu daha da zorlanmaya başlamıştı15. Buna karşın yurt
genelinde sıkı ekonomik tedbirler alınıyor, ulaşıma zam üstüne zamlar geliyordu.
Tramvay ücretlerinin artışı, sonraki yıllarda da sık sık gündeme gelecekti16.
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“Türk parasının değerini yükseltmek”12 konusunun üzerinde önemle duruyordu.
Ancak dönemin şartlarına bakıldığında istenilen refaha erişmek pek mümkün görünmüyordu.
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Burada gerek gasp gerek diğer nedenlerle gerçekleştirilen bir hayli cinayet meydana gelmişti. 1927 yılının ekonomik kısıtlılığı şüphesiz öğrencilere de yansıyordu.
Çocuk intiharlarının sıkça gerçekleştiği bu dönemde “mektebe giderken babasından gündelik alamama”nın sebep olduğu teşebbüsler göze çarpıyordu. İntihar
yöntemleri de genellikle eczanelerden tentürdiyot temin edip içme yahut vapurdan
denize atlama şeklinde idi23. Durumun ne kadar vahim olduğunu, basının verdiği
istatistikler de gösteriyordu: Karın doyurmak 1927 yılında, 1914’e nazaran 14 kat
daha zorlaşmıştı24. Daha öncede bahsini ettiğimiz tramvay ücretleri sürekli artıp
ulaşımda yolcular için adeta kriz yaratırken, tramvay çalışanları da aldıkları ücretten memnun değildiler25. Ekonomik kaynaklı suçların devam ettiği 1927 yılında
İzmir şehrinde kaçakçılık örneklerine sıkça rastlanıyordu. Kaçakçıların Çeşme
sahillerinde metruk bir mağarayı depo olarak kullandıkları ortaya çıkmıştı. Yunan adaları ile İzmir sahili kaçakçılık faaliyetinde bulunan kayıkçılar, burayı eşya
deposu olarak kullanıyorlardı26. Aynı yılda şehirde Dişçi Hüseyin Hüsnü Efendi
namında birinin parasını gasp ederek öldüren Hilmi Mustafa ve Cahid adındaki
suçlulardan; Hilmi Mustafa’nın idamına, Cahid’in ise 24 yıl ağır hapsine mahkemece karar verilmişti27.
1928 yılına gelindiğinde, suçların sebeplerinden biri olan işsizlik yine artarak
kendini gösteriyordu. Ülkede Rüştiye Mektebi mezunları iş bulamadıklarından
yakınırken28, bazı basın kolları halka, kendilerine evlerinde iş üretebilmeyi öğretmeye çalışıyordu. El işi vb. şeyler yaparak aile bütçelerine katkı sağlamayı tavsiye
ediyor hatta geçime çare bulmak konusunda yardımcı olmak adına insanları bürolarına davet ediyorlardı29. Kaçakçılar ise işlerine her geçen yenilerini ekliyorlardı.
Bu yılda keyif verici maddelerden olan kaçak içki ve tütün kaçakçılarca fazla rağbet
görüyordu30. Refah düzeyi gerilemiş olan halk maalesef bunlardan ucuza tüketiyor,
sıkıntılarını böyle unutuyor, keyfi ancak bu zararlı maddelerde buluyordu. İzmir
şehri de bundan payına düşeni alıyordu. Ayrıca 1928 Temmuzu’nda Maliye Vekâleti, yayınladığı bir tamimle defterdar ve muhasebecileri vazife ihmali konusunda
titizlikle uyarıyordu. Tamime göre bu görevliler, çoğu kez teftişte bulunmuyor, bulunsalar da mıntıkalarındaki her yeri kontrol etmiyorlardı. Burada yine ekonomik
etkenin de kuvvetlendirebileceği “rüşvet alarak görevi ifa etmeme” suçu devreye
giriyordu31. Elbette ki, suç “suç”tu ancak suça götüren sebepler suçluyu “haklı” kılmasa da temel dinamikler önemliydi. İzmir’de olduğu gibi, ülke genelinde vuku
bulan ekonomik kaynaklı cinayetler bu yılda yine toplumdaki çıkmazın resmini
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Milliyet, 3 Temmuz 1927.
Milliyet, 4 Mayıs 1927.
Milliyet, 18 Mayıs 1927, Aynı Gazete, 25 Haziran 1927.
Son Saat, 10 Eylül 1927.
Son Saat, 25 Ağustos 1927.
Son Saat, 9 Eylül 1927.
Resimli Perşembe, 12 Kânunusani 1928.
Cumhuriyet, 29 Haziran 1928, Son Saat, 21 Temmuz 1928.
Son Saat, 26 Temmuz 1928.
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çizmeye yetiyordu. Örneğin, Bigadiç’in Beğendikler karyesinde, Ali Osman oğlu 16
yaşındaki Süleyman, başkasının bağından bir salkım üzüm kopardığı anda, bağın
sahibi Ali Oğlu Hasan tarafından yakalanarak öldürülmüştü32.

Bunalıma Doğru Gıda Borsası33

1929 yılına kadar ülke ağırlıkla iç etkenlerin temel teşkil ettiği bunalımlarla
suç haritasını çizerken, bu yıl itibarıyla dış etkenlerin yansımalarını temel almaya
başlayacak, “Güzel İzmir”de yaşanan olumsuzluklar giderek şiddetini artıracaktı. Çünkü dünyayı saracak olan korkulu rüya, toplumun her kesiminin kapısını
çalmaya başlamıştı. Bu yılda bebeklerine bakmaya elverişli bir bütçeye sahip olmayan birçok anne, gönülsüzce yavrularını sokağa bırakmak zorunda kalıyordu34.
En azından yıllardır dur durak bilmeyen ekmek zammı teşvik edici unsur olmaya
yetiyordu35. Ancak bu konuda İzmir, yine de diğer şehirler tarafından örnek alınıyordu. Fakir ve kimsesiz okul çocuklarının ihmal edildiğini vurgulayan Cumhuriyet Gazetesi, “İzmir’den İbret Alalım36”çağrısında bulunuyordu. Hilali Ahmer
Cemiyeti şehirde fakirlere yardım ediyor37, bununla yetinmeyen İzmir, fakirleri
çalıştırmak adına sanat evleri açıyordu38. Ortada hakikaten de takdire şayan bir
girişim vardı. Bunalımın getireceklerini tahmin eden aydınlar, basın yoluyla halka
“Silah Kullanmayınız39” uyarısında bulunuyordu. Bununla beraber halk, özel günlerde ve bilhassa bayram günlerinde çoğu esnafın ürünlere zam yapmakta yarışır
hale gelmesinden bir hayli şikâyetçiydi40. Ancak, bunun tam tersine; “9 Eylül ŞereAhenk, 1 Eylül 1928.
“40 Yıl Önce, Geçinme Zorluğu, Hayat Pahalılığı, 13 Nisan 1929 Tarihli Cumhuriyet’ten”,
Cumhuriyet, 13 Nisan 1929.
34
Ahenk, 14 Eylül 1929.
35
Ahenk, 18 Kânunuevvel, 1929.
36
Cumhuriyet, 7 Teşrinisani 1929.
37
Ahenk, 7 Şubat 1929.
38
Ahenk, 28 Mart 1929.
39
Ahenk, 10 Kânunuevvel, 1929.
40
Hizmet, 11 Eylül 1929.
32
33
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fine” bayramlarda zam yerine indirim yapan kuruluşlar da vardı. Bunlardan biri,
İzmirlilerin göz bebeği olan Şifa Eczanesi idi41. Ayrıca İzmir’in bazı kentlerinde
aşırı yağmurlardan kaynaklanan tahribatlar olmuş, zaten ezik ve bitkin halkı bir
nebze ayakta tutacak olan mahsulü zarar görmüştü42. Bu noktada halk adeta kendisini çıkmazdan kurtarmaya gücü yetmeyen hükümeti sorguluyordu. Aydınlarsa,
gazete sütunlarında makalelerle halka öncülük ediyordu: “… Biz cigara kaadından
kurulmuş bir devlet miydik ki iki yağmur bir selle eriyecektik?...43” 1929 yılının ileriki dönemlerinde şiddetlenecek olaylarına Türkiye’nin diğer büyükşehirlerinde
de rastlanıyordu. Sefalet yüzünden intihara kalkışan gençlerden44 borca batarak
kendini denize atan tüccarlara45; bu serüven yüz güldürmüyordu. Para için birçok
insanın canına kıyılıyor, borçlar çoğaldıkça pahalılık artıyordu46. Durum bu yönde iken aydınlar gazetelerde yer alan köşelerde içinde bulunulan bunalımı azaltmanın yollarını tartışıyorlardı47. Gazeteler bu dönemde bunalımı ve önemli gıda
ürünlerinden şekerin bundan etkilenen fiyatını tartışırken48 bir yandan da halkı
gelecek günler için bilgilendiriyordu: “Sene başı dolayısıyla sokaklardaki kalabalıklardan ve evlerdeki tenhalıktan hırsızlar ve yankesiciler bir hayli istifa etmişledir.49”
Bu bilgilendirmeler, halkı tedbire çağırıyordu: “Dikkat edilirse ucuzlayan hiçbir şey
yok… Eşyaların cins ve miktarı azalmaktadır. İzmir pazarı bugün adeta İç Anadolu’daki şehirlerimizden birisinin pazar yeri gibidir…50” Ayrıca, kapkaç olayı daha
Türkiye kamuoyunca bilinmediği halde, İzmir’de ekonomik bunalım yıllarının
başlarında seyreklikle görülmeye başlanmıştı51. Bunalımın artarak devam ettiği
yılları takiben bu alışılmadık suç, artık sıradan bir olay haline gelecek ve gazete sütunlarına yansımayacaktı. Bunalım ortamında, Emvali Metruke İdaresi’nce
bu yılda halka bir kötü haber daha geliyordu: İdarece müzayedeyle satışa konulan
evlerin, taksitlerini tamamlayamayandan geri alınacağı ve ödenen taksitlerin de
hazineye devrolunacağı bildiriliyordu52. Bu yılda yine yerli mala teşvikler sürerken, yeni gümrük tarifesi kanunun BM Meclisi tarafından kabul edildiği tarihin,
Türkiye’de iktisat bayramı olarak kabul edilmesi için girişimlerde bulunulmuştu53.
1929 yılında İzmir’de genel durum böyle iken, para hırsızlıkları54 bir hayli artmış,
işsizlikten kaynaklanan “Temiz Süt Ana Arayanlar55” başlıklı ilanlar kendini gösAnadolu, 9 Eylül 1929.
Anadolu, 9 Eylül 1929, Hizmet, 11 Eylül 1929.
43
Zeynel Besim, “Tahlil”, Hizmet, 11 Eylül 1929.
44
Milliyet, 2 Kânunusani 1929.
45
Vakit, 19 Kânunusani 1929.
46
Milliyet, 5 Kânunusani 1929.
47
Ahenk, 13 Teşrinievvel, 1929.
48
Vakit, 3 Kânunusani 1929.
49
Vakit, 2 Kânunusani 1929.
50
Mehmet Şevki, “Bahalılık”, Ahenk, 9 Kânunusani 1929.
51
Ahenk, 7 Kânunusani 1929.
52
Ahenk, 25 Mart 1929.
53
Hizmet, 17 Mayıs 1929.
54
Vatan, 8 Eylül 1929.
55
Ahenk, 5 Ağustos 1929.
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termeye başlamıştı. İzmir’de işlenen suçlarla ilgili, Hizmet gazetesine baktığımızda, 1929 Kânunusanisi’nden56 itibaren Şubat ayına57 doğru olaylar genel bir artış
gösteriyordu. Gazetenin ilgili sütuna verdiği ad, Yeni Asır’ınkine benzer nitelikte;
“Zabıta Vakaları”ydı. Sonraki aylarda ise bu suç gösterge sütunu, neredeyse her
gün yayınlanıyordu. Ahenk gazetesinde de 1929 Eylül’üne kadar, suçlarla ilgili haberler devam ederken, bunu takip eden aylarda birkaç hırsızlık olayı ile bazı adi
suçlar haricinde fazla bilgiye rastlanmıyordu58. Sonraki aylarda gazete kendini yenilemiş ve “Polis Haberleri” adlı suçlar sütununa yer vermeye başlamıştı59. Aynı
sütunda, 1929 Kânunuevveli’nde suçların eski seyrini tutturduğu görülüyordu60.
Basına baktığımızda; haberlerin de suç oranlarını olumlu veya olumsuz olarak etkilediğini görmekteyiz. 1929’da kişilerin topluma faydalı bireyler olması ve toplumsal kargaşanın ortadan kaldırılması adına eğitim için, “Okuma Yazma Bilen
Adam Vatanını Seven Adamdır!61” sloganıyla seferberlik düzenleniyordu. Bu yılda
ticaret odalarının son bir yılı kapsayan tespitine göre; 1914’e nazaran 1929’da hayat pahalılığı 15 kattan fazlasını bulmuştur. Ev kiraları bu yılda zirvede yer almış,
1914’e göre 16 misli artmıştı62.
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1931’de İzmir, bunalımın önemli bir boyutu olan sağlıklı beslenebilme konusunda yoğunlaştı. Yurtta sıkça rastlanılan sağlık sorunlarına dair hükümetçe bir
tıp kongresi yapıldı. Bu kongrede köy ve şehir halkının ne surette beslendiği tespit
edildi67. Aynı yılda, eğitim konusunun bunalım karşısındaki durumu, İzmir bası56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Hizmet, 9 Kânunusani 1929.
Hizmet, 3 Şubat 1929.
Ahenk, 3 Eylül 1929.
Ahenk, 14 Teşrinisani 1929.
Ahenk, 11 Kânunuevvel 1929.
Ahenk, 26 Teşrinisani 1929.
Cumhuriyet, 5 Kânunusani 1930.
Hizmet, 9 Eylül 1930.
Cumhuriyet, 22 Kânunusani 1930.
Cumhuriyet, 9 Şubat 1930.
Hizmet, 9 Eylül 1930.
Yeni Asır, 29 Eylül 1931.
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Hayat pahalılığının aynı nispette sürdüğü 1930 yılında, işçi kesimi iyice zor
duruma düşmüştü. Bunlardan liman işçileri maaşına zam istemiş, dedikleri olmayınca greve başvurmuşlardı. Ancak valinin araya girerek, komisyonla uzlaşma
sağlayacağı vaadinde bulunmasıyla grev sona ermişti63. Ayrıca, devlet görevlileri“1930 bütçesinde 10 milyon lira kadar tasarruf yapılması mümkün olacak”64 diye
beyanatlar verirken, İzmir sıkıntılarını dile getirmek için fırsat arıyordu. “Tüccarlar, arzu ve ihtiyaçlarını, bankacılar da vaziyeti maliye müsteşarına anlatmak üzere”65 toplanmışlardı. Bununla birlikte, İzmir’de bazı kitleler, kendini ekonomik sıkıntılardan arındıracağına inandıkları iki siyasi partiden her birinin mücadelesini
vererek kanlı olaylara sebebiyet vermişlerdi66.
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nında geniş yankı uyandırmıştı. “Okutma derdi üzerine68” çareler aranıyor, bunalımın beslediği toplumsal olayların önüne geçilmek isteniliyordu. Çünkü bunalımın
“okutma derdi”ni ortaya çıkardığı kadar, eğitimsizlik de toplumsal bozuklukları
arttırıyordu. Kısacası, İzmir bu dönemde bir kısır döngünün içindeydi. Bebeklerini sokaklara terk eden annelerin sayısı çoğalıyor69, kadınlarda, yasal olmayan çok
evliliklerin gerçekleşmesine rastlanıyordu70. Bu durum, geçim sıkıntısıyla bağlantılıyken yeni suçları da beraberinde getiriyordu. Çünkü ekonomik bunalım, toplumun psikolojisine işlemiş, kıskançlıklar daha da şiddetlenmişti71. Kısa sürede
mesken adlarına dahi yansıyan bunalım(Örn. Fukara Lokantası, Fukara Dişçisi,
Fukara Muayenehanesi…)72, 1931 yılında da gıda fiyatlarındaki muazzam artışın
sebebi olmuştu73. Bununla beraber, İzmir’de yangın yerlerindeki çirkin hadiseler
devam ediyordu. Dönemin İzmir’indeki ciddi güvenlik sorununun varlığı, iki mahalle bekçisinin bir kadını yangın mahalline götürerek tecavüz etmesi örneğiyle74
somut nitelik kazanıyordu. Kaçakçılar kendini aşmış, Ödemiş’te kendilerini yakalamaya gelen jandarmayla çatışmaya girmişlerdi75. Ancak bu yılda suçların önüne
geçmek kolay değildi. İstenilen düzeye halen erişemeyen üretim faaliyetlerini76,
teşvikle artırmak amacıyla, çiftçi mahkûmlara hasat mevsiminde bir müddet izin
veriliyordu77. Basının olağanüstü bulduğu olaylar, bunalım öncesinde baskıda geniş yer tutarken, bunalım döneminde sıradanlaşıyordu. Yeni Asır gazetesi, 1931
yılı ortalarından itibaren günlük içerikte “Zabıta Vukuatı” adlı uzun-ince bir sütun ayırmış, buraya işlenen suçları yazmaya başlamıştı78. Bu köşe, bunalım öncesi
dönemlerde, farklı gazetelerde nadiren içeriğe konulmuştu. Bu da gösteriyordu ki;
ağırlaşan hayat koşulları nedeniyle her yerde olduğu gibi, İzmir şehrinde de suç
patlaması yaşanıyordu. 1931 yılında ülke genelinde ucuzluk meydana geldiği halde
piyasa felç bir haldeydi79. Ucuzluk gazete manşetlerinden düşmüyordu:“Merkezi ve
cenubi Anadolu’da et fiatleri çok ucuzdur. Tarsus’ta en iyi etin kilosu 36 kuruştur.
İstanbul’da yapılan tetkiklere göre yiyecek fiatleri her gün daha düşmektedir80” Buna
rağmen ekonomideki bozukluluğun81 nedenini sorgulayan toplum yine türlü çareler aramaya yöneldi. Konu, basında büyük ölçüde tartışmalara yol açtı:
Yeni Asır, 25 Mart 1931.
Yeni Asır, 2 Nisan 1931.
70
Yeni Asır, 10 Ağustos 1931.
71
Yeni Asır, 24 Temmuz 1931.
72
Yeni Asır, 31 Temmuz 1931.
73
Yeni Asır, 18 Ağustos 1931.
74
Yeni Asır, 23 Temmuz 1931.
75
Yeni Asır, 30 Temmuz 1931.
76
Yeni Asır, 2 Teşrinievvel 1931.
77
Yeni Asır, 2 Temmuz 1931.
78
Yeni Asır, 3 Temmuz 1931.
79
Yeni Asır, 24 Eylül 1931.
80
Yeni Asır, 16 Ağustos 1931.
81
Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ülker Zengin, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının
İzmir Ekonomisine Etkileri, DEÜ-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, 1998.
68
69
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1932 yılında hükümetin verdiği bir rapora göre, ekonomik sıkıntıların nedeni, “borç faizlerinin yüksek tutulması87” idi. Bu haberden bir hafta kadar sonra dış
borcun “105 milyon altından 35 milyona indirildiği” yönünde haberler geliyordu88.
İktisat Vekili Celal Bayar, yerli malının kullanımını daha da arttırma konusunda
çözüm yolları geliştiriyor; bunda reklamların çok önemli olacağına dikkat çekiyordu89. Ayrıca ekonomik bunalımın ezici etkilerine karşı tedbirler alıyordu90. Çünkü ekonomik düzey ne kadar iyileştirilirse, suçlar o ölçüde engellenmiş olunacak,
toplum refaha kavuşacaktı. Yeni Asır’daki “Zabıta Vukuatı” adlı köşe, 1932 ortalarına doğru içerikte seyreklikle yer almaya başlıyordu. Bunun iki sebebi vardı: 1)
Suçların artık sıradanlaşması, 2) Suçların önceki yıllara nazaran giderek azalması.
Gazeteye göre, 1933 yılı ortalarına doğru ise vukuatlar azalmakla birlikte, öncekilere birkaç hadise yaşanıyordu91. Fakat şunu da ifade etmek gerekir ki; söz konusu
dönemlerde suç oranlarında ve işleniş biçimlerinde, hükümetin aldığı siyasi, sosyal
ve iktisadi kararlar basın yoluyla halk üzerinde epey tesirli oluyordu.

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Yeni Asır, 2 Teşrinievvel 1931.
Yeni Asır, 13 Temmuz 1931.
Yeni Asır, 4 Teşrinisani 1931.
Yeni Asır, 23 Eylül 1931.
Halkın Sesi, 6 Kânunuevvel 1931.
Yeni Asır, 18 Eylül 1932.
Yeni Asır, 26 Eylül 1932.
Yeni Asır, 3 Teşrinievvel 1932.
Yeni Asır, 24 Teşrinievvel 1932.
Yeni Asır, 3 Kânunusani 1933.
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Ekmeğin kilosunu 7,5 kuruşa yiyoruz. Altın farkı hesap edilmek şartı ile harpten
evvelki zamandan daha ucuz demektir. Et, sebze, yağ, kira vs. fiatlerinde de birkaç
sene evveline göre, hissedilebilecek bir ucuzlama var Herkesin o nispette memnun
olması lazım gelirken bilakis hoşnutsuzluğun arttığını, vaziyetinden memnun olanların azaldığını görüyoruz. Sebebi basittir. Hayat faraza yüzde yirmi nispetinde
ucuzlamışsa, kazançlar bundan daha büyük bir nispette azalmıştır ve evvelden
daha ziyade işsizlik vardır.”82 Bir önceki yıl 222.732.000 lira olan hükümet bütçesi,
1931 yılı tasarrufuyla 186.435.599 liraya düşmüştü83. Bütçenin düşmesi de toplumda yeni kısıtlamalar doğuracak, kısıtlamalar da yeni suçları getirecekti. Hükümet
bütçesi bu durumda iken, İzmir Belediyesi’nin bütçesi de sorgulanmaya başlanıyor,
üyelerinin niteliksiz olduğu basınca vurgulanıyordu. Şehirdeki yokluk ve kargaşa,
bir noktada belediye heyetinin görevlerini doğru icra etmemesine dayandırılıyordu84. Ayrıca İzmir, bugünlerde Trabzon’dan meskûn olmak üzere gelen 200 aşiretin85 sıkıntısını yaşıyordu. 1931 yılı sonlarında ise, yerli malına teşvik politikası,
gözle görülür derecede iyi neticeler vermeye başlamıştı86.
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“Hayat Ucuzladı, Sıkıntı Neden Devam Ediyor?
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Bunalım döneminde İzmir şehrinde işsizlik ve açlık ve hayat pahalılığının yol
açtığı suçlarla asayiş bozuluyordu92. Günlük hayatta şehrin en çok olay çıkan yerleri; Konak, Kemeraltı, Alsancak, Kestelli, Eşrefpaşa ve Buca idi. Bunalım döneminde basında çıkan haberler, aslında bu yerler gibi, tüm İzmir’in içinde bulunduğu
kargaşa ve suç ortamını açıklamaya yetiyordu:
Cilt 2 Sayı 6 Kış 2013

“Alışveriş durgundur, en ucuz pırasa.93”
“Nereye gidiyoruz? Buğday ithalatımız geçen seneden 7977364 kilo fazladır.94”
“Paramız neden düştü?.. Hükümet, paramızın piyasada sükûtuna sebebiyet veren
borsacılar hakkında şiddetli bir surette takibatı kanuniye icrası için borsa komiserliğine emir vermiştir.95”
“Memleketimizde işsizlik derdi…96”
“Hırsızlık vakaları çoğaldı… Bugünlerde şehrimizde vakaları calip nazarı dikkat surette artmağa başlamıştır. Bunlardan bir kısmının failleri meçhuldür. Zabıta
takibatına şiddetle devam etmektedir. Yalnız dünkü gün adliyeye teslim olunan hırsızların adedi 7’dir.97”
“İkiçeşmelik’ten geçmekte olan Dervişe Hanım’ın çocuğunun şapkasını çalan Talat yakalanmıştır.98”
“Kuşak Hırsızı… Hilal istasyonu civarında arabacı Ahmed’in kuşağını çalan sabıkalılardan Sait oğlu Yakup yakalanmıştır.99”

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

“Çok Şükür: Son yirmi dört saat zarfında şehrimizde vukuatı zabıta olmamıştır.100”
Toplumun geçimle ilgili sorunları saymakla bitmiyordu. Kaldırımlarda, köşe
başlarında ve kapılarda dilenciler çoğalmıştı. Zabıta bu noktada harekete geçiyor
ve dilencilerin birçoğunu topluyordu101. Çünkü bunların hepsi “gerçek dilenci” değil; toplumun saf duygularından yararlanan dolandırıcılardı.

92
Bu dönemdeki intiharlarla ilgili bkz. Alev Gözcü, “Bir İntiharın Sosyo-Ekonomik Arka
Planı: Dünya Ekonomik Bunalımının İzmir Örneğinde Gündelik Yaşama Yansımaları”, Çağdaş
Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, VI/14, (Bahar 2007), s.3–23.
93
Hizmet, 28 Şubat 1929.
94
Hizmet, 30 Mayıs 1929.
95
Hizmet, 24 Mayıs 1929.
96
Yeni Asır, 23 Mart 1931.
97
Ahenk, 25 Nisan 1929.
98
Yeni Asır, 12 Temmuz 1931.
99
Yeni Asır, 8 Temmuz, 1931.
100
Ahenk, 5 Şubat 1929, Aynı Gazete, 21 Mart 1929, Aynı Gazete, 6 Ağustos 1929.
101
Yeni Asır, 21 Temmuz 1931.
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1931 yılında İzmir’de bir karı-kocanın geçimsizlik nedeniyle aynı anda intihar
etmesi102 gerçeği, toplumun bu dönemlerde geçirdiği sarsıntıya yalnızca bir örnekti.
İnsanlar arasında artarak görülen faaliyetler arasında rüşvet verme, zimmete mal
geçirme103, kaçakçılık104 yapma gibi suçlar çoğalıyordu. Kaçakçılık hem ülkenin iktisadi gidişatına olumsuz etki eden hem de bazen insanların canına mal olabilecek
tehditler içeriyordu. Gazetelerdeki suç sütunlarında verilen bilgilere göre, sigara,
sigara kâğıdı, tütün105, et ve benzer gıda ürünleri, rakı, esrar, silah vb. gibi ürünlerin kaçakçılığı yapılıyor, emniyet güçleri bunları önlemek için üstün çabalar harcıyordu. İzmir’de görülen bu hadiseler Türkiye geneline göre hayli üst seviyedeydi.
Çünkü İzmir, “büyük şehir”di ve haliyle “büyük başın derdi büyük” oluyordu.
Yalnız şehirde değil, İzmir kırsalında da ekonomik bunalım kendini göstermişti. Ayrıca doğal afetlerden gelen zararlar da buna eklenince halk büsbütün çaresizlik ve umutsuzlukların içine düşmüştü. 1931 Temmuzu’nda Ege Bölgesi’nde
ekili-dikili araziler büyük zarar görmüş106, ürün kıtlığı yaşanmıştı. Bunlarla birlikte, İzmir yöresinde bağ ve bahçelerde çeşitli hastalıklar görülmeye başlanmıştı107.
Hastalıklar en çok Foça, Torbalı ve Tire görülürken108, bunlara karşı mücadeleler
verilmeye başlanmıştı. Yörede görülen hayvan hastalıkları da toplumu uğraştıran
ayrı bir husustu.
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1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nda İzmir’de
Kaçakçılık, Yankesicilik, Gasp, Hırsızlık Faaliyetleri ve Kökenleri

İzmir basınında suçlar giderek fazla yer kaplamaya başlıyor109, 1932’lere doğru
suçlar toptan yazılıyordu:

Bunalım yıllarında İzmir’de olayların ardı gelmiyordu. Çaresiz insanlar kendilerini kötü emellere kaptırıyordu. Varlıklı ailelerin, evlerine tuttukları hizmetçiler,
çalıştıkları evdeki mücevheratı ve bazı eşyaları rahatlıkla aşırabiliyorlardı ki; bu
tür haberlere 1929–1932 yılları arası sıklıkla rastlanıyordu. Devletten sabit maaş
Yeni Asır, 17 Temmuz 1931.
Yeni Asır, 14 Temmuz 1931.
104
Yeni Asır, 4 Ağustos 1931.
105
Devlet tekelinde bulunan tütün, işlendikten sonra ancak sigara olarak piyasaya giriyor;
piyasada dolaşan sade sarımlık tütün ise “kaçak” sayılıyor ve cezaya tabii tutuluyordu. Aynı
durum daha sonraki dönemlerde d söz konusu olmuştu. Bugün sarımlık tütün, yasak olmadığı
halde bile yaşlı kuşakça, eski bir ağız alışkanlığı olarak “kaçak tütün” diye anılıyor.
106
Yeni Asır, 3 Temmuz 1931.
107
Yeni Asır, 3 Temmuz 1931.
108
Yeni Asır, 12 Temmuz 1931.
109
Bu yıllarda, dünya ekonomik bunalımının bir göstergesi olarak, dış ülkelerde de adi suçlarda
artış gösterildiğini basından öğreniyoruz. Örneğin, adı söz konusu yıllarda Japonyalı bir
bakanın rüşvet aldığı basında genişçe yer alıyor (bkz. 22 Yeni Asır, Kanunuevvel 1930.) Ayrıca
aynı tarihlerde bir bekçinin kiliseden haç çaldığı da basına yansıyan ilginç haberler arasındadır
(bkz. Yeni Asır, 23 Kanunuevvel 1930.)
110
Yeni Asır, 20 Temmuz 1932.
102
103
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“Dün şehrimizde 24 saat zarfında 2 cerh, 1 sirkat, 2 haneye taarruz, 2 darp, 1
harfendazlık, 1 mantarcılık, 2 otomobil kazası1 tabanca teşhiri, 1 bilaruhsat tabanca taşımak, 1 kız kaçırmak ki ceman 14 vakası olmuştur.110”
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alan memurlar geçimsizlikten şikâyetçi oluyordu111. Memurların bu konudaki rahatsızlıkları basından eksik olmuyordu:
“50 Lira Maaşlı Bir Memur Neler İstemez?
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1-Ev Kirası, 2-Tenvirat masrafı, 3-Su parası, 4-Tanzifat resmi, 5-Yiyecek, içecek,
6-Tramvay, vapur masrafı, 7-Umumi hayattan istifade masrafı.112”
Ekonomik kriz ortamında hükümet desteğinin yeterli olamaması, bir başkaldırı oluşumunun dışında, bazen memurları rüşvet ve zimmete para geçirmeye tahrik
edebiliyordu. Bununla birlikte, “adi suç” kapsamındaki suçların, yalnızca İzmir’de
yaşayan Türkler tarafından değil, azınlıklarca da işlendiği bir gerçekti113. Bulgar,
Yahudi114 ve diğer azınlıkların da hırsızlık, kaçakçılık ve kalpazanlıkla uğraştıkları, dönemin İzmir basınında yer almaktaydı. Her şeyden önce de kalpazanlık yapanlar doğrudan, bozuk olan ekonomiyi daha da bitik hale getiriyordu.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Dünya Ekonomik Bunalımı, İzmir şehrine çok şey kaybettirmişti. Bunalım, bu
şehirde çoğum insana neler ettirmemişti ki? Gasp, yankesicilik, hırsızlık, tecavüz,
rüşvet, cinnet, cinayet, yaralama, intihar, kalpazanlık, zimmete para geçirme, yol
kesme, soygun, kapkaç, vb. suçlar… Tarihin her döneminde her toplumda gerçekleşebilen bu tür olayların tetikleyicisi hatta çoğu kez kaynağı ekonomik sıkıntılar
oluyordu. 1929–1933 yılları arası, İzmir’de suç işleme oranının zirveye tırmandığı
ve bunun nedeninin yüzde doksan “Dünya Ekonomik Bunalımı” olduğu, o yılların
basını incelendiğinde kolaylıkla saptanılabilir bir gerçekti.
Hırsızlık
Yankesicilik
Yaralama
Kaçakçılık
Gasp
Cinayet
Sarhoşluk
Tecavüz
Rüşvet

1929–1933 Yılları Arasında İzmir Basınına Yansıyan Suçlar ve Oranları
İzmir’de ekonomik bunalımın en çok tetiklediği suç olan hırsızlık olaylarının
ekonomik bunalım açısından analizini yapmak için, çalınan şeylerin neler olduğuna bakmak da yerinde olacaktır: Para, pijama, şapka, manto, kömür, koyun, kuzu,
kereste, gümüş çanta, yüzük-bilezik ve diğer değerli takı eşyaları, lüks lambası,
Büyük bunalımda, İzmir’de fiyatlarla ilgili bilgi için bkz. Pakize Çoban, “İzmir’de Dünya
Ekonomik Bunalımı Sırasında Tüketim Kültüründe Değişmeler ve Bunalımın Fiyatlar Üzerinde
Etkileri”, DEÜ-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008.
112
Yeni Asır, 10 Ağustos 1931.
113
Bu konudaki haberler için bkz. Yeni Asır, 12 Kânunuevvel 1930, Aynı Gazete, 4 Ağustos 1931.
114
Yeni Asır, 7 Kânunuevvel 1930.
111
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kostüm, ipekli kumaş, gömlek, boş çuval, halı, pantolon, saat ve saat tamir aletleri,
kilim, köpek, cüzdan çamaşır, bisiklet, gömlek, kösele, takım elbise, yatak, yorgan,
kundura, boru, ceket, yelek, potin, keser, perde, kemik, bakır, ibrik, elmas taşlı elbise iğnesi, kalem seti, seccade, tespih, meze tabağı, deri, sigara, rakı, halat, sandalye,
battaniye, kaşkaval, peynir, gramofon, öküz, su tulumbası borusu, baklava, nargile
marpucu, küpe, araba lastiği, çinko, yağ, tencere, dikiş makinesi, ayakkabı, inek,
marangoz aleti, dikiş iğnesi, çorap, garson ceketi, yazı makinesi, lastik pompası, tabanca, demir kapı, buğday, tel, semaver, çaydanlık, fasulye, kolonya şişesi, kilisede
bulunan heykel, kahve, evrak, üzüm, pandantif, kayış, çeyiz eşyası, vb.115
Para, hırsızların ve yankesicilerin ilgi odağıydı. Yankesicilerin iş alanları ise
daha çok kalabalık yerler; garajlar, toplu ulaşım araçları ve çarşı-pazar, gibi yerler
iken hırsızlarınki genellikle tenha yerlerdi. Hükümet bu suçları önlemek ve toplumda eşitliği sağlayabilmek için, yetimleri ve yoksulları koruma önlemleri alma
yoluna gidiyor, basın yoluyla halkı yönlendiriyordu: “Zekât ve Fitre Yetimlere Verilir”116 .

Cilt 2 Sayı 6 Kış 2013

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nda İzmir’de
Kaçakçılık, Yankesicilik, Gasp, Hırsızlık Faaliyetleri ve Kökenleri

Eşya ve Hayvan
Yiyecek-giyecek
Lüks
Diğer

Ekonomik sıkıntıların fazlaca yaşanmış olduğu dönemde, İzmir’de görülen
hırsızlık olaylarında, çalınan şeylerin genelini ele aldığımızda şu netice ortaya çıkıyor: İnsanlar aç kaldıklarında yiyecek şeyler aramak zorundaydı. Çünkü açlığın
imtihanına herkes dayanamazdı. Aynı şekilde; insanlar bu dönemde yiyecek kadar
giyecek sıkıntısı da çekmekteydi ve bu ihtiyaçlarını gidermek için çeşitli çareler
aramışlardı. Çünkü “açıklık” da “açlık” gibi bir illetti. Her ikisinin getirebilecekleri
hastalık yerine insanlar, elinde olmaksızın, “her ikisini önleme” hastalığına yakalanmıştı. Söz konusu süreçte çoğu suçlar gibi, hırsızlık patlamaları da büyük ölçüde bunalımın bir neticesiydi.
3. BUNALIMA KARŞI TASARRUF VE YERLİ MALI POLİTİKASI
Türk parasının İngiliz Lirası karşısında değerinin düşmesine karşı halk, basın
yoluyla yerli malına teşvik edilerek, dış alımlar azaltılıyordu. Ayrıca 2000’li yıllarda “harca harca mutlu ol; kredi al, borçlan, mutlu ol” zihniyetiyle reklamlar yapan
115
116

Bkz. Yeni Asır, Ahenk, Hizmet, Cumhuriyet, 1929-1933.
Hizmet, 6 Mart 1929.
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1929–1933 Yılları Arasında İzmir’de Hırsızlık Vakalarında En Fazla Rağbet Gören
Şeyler
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bankalar, bunalım yıllarında “tasarruf et, biriktir, kumbara bizden” diyerek117 halkı
tutumlu olmaya teşvik ediyordu. Tasarrufla birlikte, reklamlar ve bilgilendirme
ile giyimde, eşyada, gıdada ve her alanda “yerli mal”a ısındırma politikaları vardı.
Hatta öyle ki; halk artık “İzmir Modası” adı altında yerli kumaş kullanımına yönlendiriliyor ve “İzmir Modası” cazip bir söylem haline geliyordu:
“İzmir modası: Gayet nefis bir şekil tesbit edildi. Hepimiz giyeceğiz… Mukarrer
olduğu veçhile dün Veremle mücadele cemiyetinde Vali Kazım paşa hazretlerinin riyasetleri altında Yerli mallarını koruma cemiyeti tarafından bir toplantı yapılmış ve
bu toplantıya polis Ömer, sanayi ve mesai müdürü Naci beylerle memleketim birçok
zevatı ve spor kulüpleri mümessilleri iştirak etmişlerdir.
Toplantının sebebi yerli mallarından olmak üzre bir İzmir modası ihdası idi. Yapılan uzun müzakerat neticesinde şu şekil takarrür etmiştir.
Kadıköy mamulâtı beyaz renkli ve siyah çizgili kumaştan avcı biçimi, medeni
yakalı, kendinden kuşaklı, dört cepli ceket.
Yerli ipekliden kırem renginde, takma yakalı gömlek. Kıravat gömleğin kumaşından olacaktır.
Ceketin üst sol cebinde yerli ipek mendil.
Pantolon yerli kumaştandır. Biçimi ve rengi zevke bırakılmıştır.
Kumaşların satıldığı yerle dikecek terziler gazetelerle ilan edilecektir.
Ceketle gömlek ve kıravat azami yedi buçuk liraya çıkacaktır.
Haziran evasıtına doğru bu modanın derhal yayılacağı muhakkaktır, çünkü
çok zarif olduğu gibi her yaşta insanlarında giyebileceği şekildedir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Vali paşa hazretleri ilk giyinenler arasında bulunmaktadır. Gazetemiz mensupları da bittabi ilk giyinenler arasındadır.118”
Yerli malı kullanımı konusunda basın halka çeşitli ikna edici çağrılarda bulunuyordu:
“… Yerli malı kullan, memlekette para çoğalır, refah artar. Yabancılara metelik
kaptırmak istemiyoruz. Her ihtiyacını yerli mallarıyle tatmine çalış. Yerli mallarımız, güzeldir, iyidir, nefistir.
Şöyle böyle deme sakın…
Aklını başına al, paramızın yabancı ellere geçmemesi için ne fedakârlık yapmak
lazım gelirse yap…
Avrupa malından elbise insanın ne şerefini ne de kıymetini artırır. Yerli malı
117
1930’lu yıllarda ekonomik bunalıma karşı halk tasarrufa yönlendiriliyordu. Günümüzde ise
ekonomik krizlerde, halk para harcamaya teşvik ediliyor ki; bu, iktisadi temellerin tamamen
değiştiğinin açık bir göstergesidir.
118
Hizmet, 29 Mayıs 1929.
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1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nda İzmir’de
Kaçakçılık, Yankesicilik, Gasp, Hırsızlık Faaliyetleri ve Kökenleri

Yerli malı politikasının işleyişi konusunda Maliye Vekâleti, Yeni Asır gazetesine bir ilan vererek(ki, bu verilen ilanların sadece bir örneğidir) “yerli malından
elbise yapmaları için memurlara avans120” başlığı altında memurlara birer maaş
avans vereceklerini duyurdu. Ekonomik bunalımın ilerleyen zamanlarında yine
Türk malına yönlendirmeler devam ediyor, ciddi bir reklam ve bilgilendirme anlayışıyla halka duyuruluyordu. Bu durum bize, Türkiye’nin bir hayli zor durumda
olduğunu gösteriyordu:
“Vatandaş! Tasarruf ve yerli malı haftası bugün başlıyor. Bu hafta bütün yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini yerli malından al. Yerli malı satmayan dükkânlardan alışveriş etme. Bu suretle yerli mallarını tanıyacaksın. Yerli malı kullanmak sende bir
itiyat haline girecek ve artık daima yerli malı kullanacaksın. Aynı zamanda tacirler
de senin yerli malına karşı rağbetini görerek hep yerli malı getirtecekler. Eğer yerli
malından bir şikâyetin varsa derhal bize bildirmeyi unutma.(Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti)”121
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insanın hem şerefini hem de kıymetini artırır. Hem kendimize, hem çocuklarımıza
zemini refah hazırlar. Memlekette para çoğalır. Refah artar. Yerli malına kıymet ver,
onu kullan, iktisat et…119” 		

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Yerli malına teşvikler ilerleyen zamanda gözle görülür derecede işe yaramış,
bunalımın sancılarını biraz olsun azaltmıştı. İnsanlar, açlık kadar açıklıktan da bir
nebze sıyrılmaya başlamış, dolayısıyla suça teşvik edici unsurlar azalmaya başlamıştı. Kısacası, Türk Malı’nın kullanımının artması İzmir’in rahat nefes almasına
yardımcı olmuş, kargaşalar bir hayli önlemişti.

Yerli Malına Teşvikle İlgili Bir Karikatür122 ve Bir Haber123
119
120
121
122
123

Ahenk, 25 Kânunuevvel 1929.
Yeni Asır, 16 Kânunuevvel 1930.
Yeni Asır, 12 Kânunuevvel 1930.
Akbaba, 25 Nisan 1929.

Halkın Sesi, 10 Kânunuevvel 1931.
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1929 Dünya Ekonomik Bunalımı Türkiye’de hissedilmeye başlandığı andan
itibaren Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk’ün titizlikle üzerinde durduğu “milli iktisat”a ağırlık verdi. Çünkü Mustafa Kemal’in 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde de
vurguladığı gibi; asıl bağımsızlık “iktisadi bağımsızlık”tı.
Büyük Bunalım, ABD’nin ve Avrupa’nın gölgesine aldıkları tüm ülkeleri, siyasi
baskılar neticesinde ekonomik çıkmazlara sürüklemiş, dengelerini alt üst etmişti.
Toplum düzeni denilen kavram iyice sarsılmış, bozulmuştu.
Yurt içinde ve dışında olduğu gibi, bu dönemde İzmir’de ekonomik bozukluklar topluma yansımış, İzmir’in suç çehresi geçimsizliklere paralel olarak, olumsuz
yönde değişmeye başlamıştı. “İhtiyaç giderme mecburiyeti”nden kaynaklanan hırsızlık suçları, 1929–1933 yılları arasında doğal olarak artış göstermişti. Bununla
da kalmamış, İzmir’in genel suç dosyası çeşitli vakalarla bir hayli kabarmaya başlamıştı. Çünkü ekonomik bunalım yaşayan bir toplum ile menenjit geçiren bir insanın arasında fark yoktu. Mustafa Kemal Atatürk, eğer bunalım yılları öncesinde
“millileşme”yi esas alıp, asıl bağımsızlığın “iktisadi bağımsızlık” olduğunu savunup,
gerekli tedbirleri almasaydı, yeni kurulmuş Türk devleti bu “menenjit” illetinden
daha da zor kurtulacaktı.
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ŞEVKİ, Mehmet, “Bahalılık”, Ahenk, 9 Kânunusani 1929.
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Önceki tartışma, Şamanizmin aletleri ve içinde samanlığın uygulama ve inancını içeren arkaik elemanlar üzerinde odaklanmıştır. Ket, Evenk, Selkup ve Tofa
gibi böylesi boyların samanlık geleneklerinden ortaya çıkan örnekler, yine bu geleneklere dönüş yaparlar. Bu gelenekler şamanlık öncesi kültler olarak kimliklerini belirleyebilirler. Bu kültler şamanlık öncesi meydana çıkmış ve gelişmiş olarak
gözükmektedirler; ayrıca eski sosyal nizama ve arkaik inançlara ve uygulamalara
işaret ederler. Genel olarak bu kültler, tabiî nesneler ve güçlerin ruhlarını barındıran bir inanca bağlı kalmaktadırlar. Bu kültler çerçevesinde uygulanan ritüeller,
kabileler tarafından özel olarak korunmuş ve sahiplenilmiş ritüellerdir. Gerçekten böylesi kültler, çekirdek aile veya kabilenin bütünlüğünden daha çok kabilenin
birlik düşüncesini takviye etme eğilimi taşırlar. Bu kültlerde ifade edilen iyeler/
ruhlar, açık biçimde kabilenin anası, toprak ana veya ölüm ve hayatın hayvan anası
biçiminde ifadesini bulan bir arkaik inancı göstermekteydiler. Etnografik gelenek
içinde sıklıkla elemanların karışmış olduğu görülür. Şamanik topluluklar içinde
canın, çocukların koruyucusu kadın hamilerin, çobanın ve ayrıca ayı ve dağ kültlerinin şamanlık öncesi derecesi daha az veya daha çok uzun ömürlü olmuştur.
Güney Sibirya’nın ve Moğolistan’ın Moğol boyları veya Altay’ın Türk boyları arasında bu kültler sıklıkla Şamanizm ve Lamaizmin örtüsü ile örtülmüş ve gözden
saklanmıştır. Bu topluluklar Ket ve ren geyiğine dayanan Evenkler gibi daha kuzeyde yaşayan boylar arasında kendi arkaik biçimleri içinde daha temiz ve saf halde korunma eğilimi içinde olmuşlardır. Bazı olaylar içinde ve bilhassa şamanlık
kültleri olduğu kadar şamanlık öncesi kültleri içlerinde barındıran Avrupa’nın step
bölgesine daha yakın duran Güney Sibiryalı topluluklar arasında, bazı olaylarda
sosyal gerilimi ve cinselliğin anlamlı elemanlarının bu kompleks biçimde birbirinin üzerini örtmesi, bizlere bazı şeylerin gizli olduğunu gösterir. Bu cinsel gerilim,
şüphesiz erkek merkezli kabile yapısından uzaklaşan eski politik gücün değişimine dayanan politik yapının yavaş yavaş değiştiğini yansıtmaktadır ve kadın kabile
seçkinleri içinde gücün yenilendiğini göstermektedir. Bu kültler aynı zamanda şaEsther JACOBSON, “The Deer Goddess of Ancient Siberia-A Study in the Ecology of Belief ” içinde
“Pre-Shamanic Cults”, E.J.BRILL, Leisen, Newyork, Köln 1993, s. 179-190.
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Tuva’da samanlık ve lamaistik elemanlarca kutsanmış dağın ve dağ iyesinin yer
değiştirmesi ile tekelleştirilmesi ondokuzuncu asır içinde gerçekleşmişti (Dyankova 1975 a:159-160). Dağ kültü ve bu kültün mitolojisi her nasılsa zaman geçtikçe
daha geniş sosyal ilişkilere karşıt olarak yansıtılan cinsel gerilimleri de gösterir.
“Üstad dağ”ın cinsel kimliği, erkekten dişiye değişik hallerde gözükür. Potapov nedense yeniden, son zamanlarda üstad dağın çıplak kadın biçimini aldığının söylendiğini ileri sürmektedir. Çıplak kadın biçimine girmiş dağ, geceleyin kepeneği
içinde olan avcıya yaklaşır ve onunla uyur. Bu karşılaşma, avda avcının başarısını
sağlar (Potapov 1946:159). Gücün denenmesi sırasında yaşanan cinsel gerilim, aynı
bölgede de anlatılmaktadır; ki bu gerçek, adamların yalnız başına dağ kültünce sık
sık ihtiyaten saklanıldığını, kadınların ava katılmalarına veya kutsanmış yerlere
gitmelerine bile izin verilmediğini, çiftlik hayvanlarının dağın yokuşlarında otlatılmasına izin verilmediğini anlatır (Potapov 1960:213). Kafkasya toplulukları arasından toplanmış kahramanlık destanları içerisindeki anlatımlar tarafından erkek
veya kadın gücüyle dağ kültünün arkadaşlığının yarattığı karışıklığa ve çok zaman
cinsel kaynağın karışıklığının dalaletine de imâda bulunulmaktadır. Burada bir
şey vardır ki o da şudur: Destan kahramanı bir dağın mağarasında doğmuştur
veya destan kahramanı ecdâda ait olduğu ileri sürülen dağların mağaralarında
koruyucu sığınaklarda bulunmuştur. L. Kyzlasov (1982), böylesi olaylarda mağaranın, dağın ruhunun, kadın atanın koruyuculuğuna ve doğuşuna işaret ettiğine
inanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak dağdaki inanç, soyun kaynağı ve soyun
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manlık öncesi inanç sistemi ile sonunda tamamlanmış samanlık kültleri arasındaki gerilimi de gösterir. Şamanlık öncesi kültlerin üstünün şamanizmin çamuruyla
kaplanmış olması cinsel ve sosyal gerilimin böylesi örnekleri etnografik kayıtların
her yerinde bulunabilir. Mesela, Sayan-Altay bölgesi toplulukları arasında soyun
veya kabilenin özel bir hizmetkârı olarak hizmet veren şamanın davulu, soyun
kutsadığı dağdaki ağaçlardan yapılmak zorundadır (Potapov 1958:320-321). Bu
gelenekte soyun ve ailenin kimliğini öne çıkartan şamanlık öncesi dağ kültü ile
daha sonraki dönemde ortaya çıkan şamanlık kültü arasında süregelen bir gerilim
hemen gözükebilmektedir. Güney Sibirya’nın dağ kültü, Sayan-Altay bölgesindeki
Türk topluluklarda olduğu gibi bir başka noktadaki Tibetliler, Buryatlar ve Moğollar tarafından da bilinmektedir. Kabile soyunun kimliğini yeniden doğrulayan
bir gelenek olarak ifade ettiğimiz dağ kültü, en kesin biçimde samanlık öncesi
dönemin merkezindeydi. Bu dağ kültü, hem dağların tepelerindeki ve önemli boğazlardaki taş yığını mezarlar veya ağaçlardan yapılmış mezarlar biçimindeki kült
sitelerinin yerleşimini (obaların yerleşimini) hem de dağ iyesinin yeniden onayını
içermektedir (Potapov 1946,1958). Avlanma zamanında avcı, bu dağdan geçerken
oba halkı tarafından “üstad” diye adlandırılan bu dağa bir parça et veya çay sunar.
Her kutsal dağ, özel bir soy veya kabile ile arkadaştır. Dağın, soyun ve anlayışın -ki,
dağın kendi koruyucu iyesi vardır- kutsanması, obanın yerleşimini belirlerdi. Asıl
duyguda dağın kültü, yerin kültünü göstermektedir: Soyun refah içerisinde olması
(başarılı avlanma ve zengin otlaklar ile su kaynaklarının güvence altına alınması)
dağ iyesine bağlıydı.
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geri dönüşünün öldüğü yer olarak geniş sahaya yayılmıştır. Dağ böylece doğurucu bir kaynak gibi anlaşılmıştır. Kafkasya’nın dağ kültü üzerine yapılan yorumlar
içinde Kyzlasov, kadın “Dağın anası”ndan “Taş baba”ya (kabile topluluğu içinde
hürmete layık yapıların doğuşunun işareti olarak algılanan) özenli/dikkatli bir
kült nakli olarak bağ kurmaktadır.
Sibirya ayı kültü, tarih öncesi devredeki geriye gidişi anlatan ilk tasarruflar ve
kaynakları daha açık biçimde gözler önüne serer. Bu kült, kadın gücünün derece
derece azalışını yansıtan cinsel gerilim ile aynı zamanda ortaya çıkan şamanlık gelenekleri ve cennet bağlantılı kültlere yönelimi birbirine bağlamıştır. Evenk, ayıyı
bir kültür kahramanı olarak mütalaa eder (bu kültür kahramanı ayı ise, koşulan
ren geyiği ve derileri tabaklama bilgisi ve derileri kazımaya mahsus aletler ile taşlar
olarak algılanan ilkel araçları ihtiva eden, araçların ve ateşin insanlarca anlaşılmasından ortaya çıkmaktadır). Bu ayı kahraman, aletleri ve bilgiyi kabileye bir bütün
olarak vermedi, ama çoklukla bir kadına bu bilgi ve aletleri verdi. Ayının hediyelerinin yapısı, görünüşte ren geyiğinin kullanılması için gerekli aletlerin daha
sonraki kazanıma ve neolitik döneme geri dönüşü işaret eden Evenk ayı kültünün
eskiliğine derin imâda bulunmaktadır. Aynı zamanda bu kültür kahramanının
bilgisini bir kadına vermesi gerçeği, dişi giysileri giydirilmiş tabiî dünya üzerindeki
denetimi anlatan arkaik anlayışın daha fazla yaşadığını gösterir.
Ket ve Evenk, ayının aynı bir insan gibi konuşma ve düşünme kabiliyetine sahip
olduğuna inanmaktaydı. Gerçekten Ketler ruhun varlığını yalnız onlar tarafından
bir “yıldız” olarak algılanan ayılara ve insanlara dayandırırlar (Alekseyenko 1960:
91). Ketler, düşünme kabiliyetini yalnızca insanlar, ayılar ve şer Khosedam’a atfederler (Alekseyenko 1977). Kimsesiz bir ayı bulunduğunda, bu ayı ormana salıverilebilecek bir yaşa gelinceye kadar ailenin bir ferdi olarak beslenir, büyütülür, giydirilir, süslenir ve gezmelere götürülür (Alekseyenko 1960: 92-93). Hem Ket hem de
Evenkler arasında olduğu kadar öteki bağlantılı topluluklar arasında bu oluşum sayısız icapları birisinin ayıya nasıl hitap edeceği, bir ayıyı nasıl avlayacağı ve ayının
ininden nasıl çıkartılacağı, ayının ruhunun nasıl yatıştırılması gerektiği konusu
ve ayının yeniden doğması için özellikle seçilmiş ağacın üstündeki kemiklerin ve
kafatasının nasıl gömüleceğinin belirlenmesi hakkında bilgilendirmeler için sayısız icapların varlığı ortaya çıkmaktadır (Vasilevich 1971; 160). Bu ritüellerin tümü
bize insan ve ayı merkezli anlayışın karıştığını gösterir. Bu ritüeller ayı kültünün
hem Ketler hem de Evenklerin dağlık bölgeye -ki bu bölge, Sayan-Altay bölgesidir.
Ketler ve Evenkler, Onbaykal/Transbaykal gölü çevresini ifade eder- yerleştikleri
zamana imâda bulunur. Dağlık bölgede yapılan bu yerleşimin eski izleri, bize ayı
kültünün merkezinin bronz çağı veya daha önceki çağlara doğru yayıldığını gösterir.
İnsan ve ayı soyunun ilişkilerinin anlatıldığı temaların karışıklığı içinde ayı
kültünün eski temellerinin öteki izleri yakalanır. Bu izler ayılar ve kadınlar arasındaki evliliği, ayı ve kızların evliliğinden kahramanların doğuşunu ve ayrıca bu doğum sonucunda genç annenin insan ve ayı olmak üzere ikiz bebek sahibi olmasını
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Sibirya ayı kültü, şamanizm öncesine kadar geri giden eski gelenekleri açık
biçimde yansıtır. Sibirya ayı kültünün Sibirya bölgesindeki dağlık avlanma bölgelerinde evlere, nehirlere, uçurumlara, dik kayalara ve mağaralara gönderme yapan kaynaklar içinde kabile odaklı totemik anlayışların olduğu kadar, ayı ve kız
ilişkilerini anlatan derinlerde kök salmış iki değerlilik parlayıp sönüvermektedir.
Ayının aslî işlevi ve tabiatını anlatan Ket anlayışları hakkındaki değişimler içinde,
tarihî gelişme devrelerinin tabakalanmasına imâda bulunulur. Daha eski devreler
arasında kadın ve ayının aslî birliği ve kadının ikili hayvan olarak bir ayı duygusu
taşıması yansıtılmaktadır. Aynı zamanda ayının korkaklığı (şüphesiz ayının bir
orman hayvanı olarak bilinen gücü) ve onun kaynak olarak rolü ve vahşi, yok edici
kapasitesinin yankıları olarak Ketlerin yeniden doğuşun katalizörü olarak bilinen
yaşayan ruhları yiyen Khosedam’a atfedilen ayı... Bu yapı, yaşayan ruhları yok ettiği söylenen dev Elk annesine Evenklerce atfedilen ikili işlevle paralellik gösterir.
Hem dağ hem de ayı kültlerinde cisimleşmiş eski arkaik gelenekler günümüzde süregelmekte olduğu bilinen anlatımlarla birleştirilmiştir. Bu anlatımlar, sosyal
düzenin yavaş değişmesi içinde ortaya çıkan hayatın eski gerilimleri ile birbirine bağlanmıştır. Bizleri şamanlık öncesi geleneğe geri götüren daha açık bilgiler,
bir dereceye kadar ev halkının ve bu yüzyıla kadar gerçekten süregeldiği söylenen bütün Sibiryalı topluluklar arasında da bulunabilen klan kültlerinin geleneği içinde korunmaktadır. Birkaç istisna dışında gerçekte işlevleri koruyuculuk ve
doğurganlık olan dişi ruhlar üzerinde merkezîleşmiştir. Bu dişi merkezîlik ve bu
dişi merkezîliğin arkaik anlatımları, bilhassa Ket geleneklerinde daha açık biçimde yansıtılmaktadır. Ketler arasında olduğu kadar pek çok öteki Sibiryalı halklar
arasında da tabiî dünyanın elemanları (yeryüzü, güneş, ay, su ve daha başkaları)
dişi/kadın olarak şahıslandırılmıştır. Bu dişi/kadın şahıslaştırma, dünyanın bütün
mahlûkları ile bağlantılı “Yeryüzü Anası” olarak bilinen yeryüzünün en önde
gelen kavramı içinde gözükmektedir. Burada gizlenen yeryüzü ile hiç bir bağlantısı
olmayan ölüm anlayışıdır. Mesela insan hayatı ve ölümü Yeryüzü Anası’ndan eşit
biçimde zuhûr eder (Alekseyenko 1977: 30). Bu kavram, Yeryüzü Anası tarafından korunulduğu bilinen şamanın yer aldığı Ketlerin şamanlık kültü içerisinde
saklı durumdadır. Yeryüzü bazen bizleri avın başarısını güvence altına alan ayının (ayının karısının anası/ayı kadının anası) ve yaşayan tüm canlıların anası
olarak bilinen Kaigus’a yönlendirmektedir. Ketlerin efsanevî gelenekleri içinde
güneş olmasına rağmen bu güneş, büyük tanrı Es ile Ketlerce kadın biçiminde
şahıslaştırılan güneşin, Ketlerin günlük hayatı ile ve Doğu ve Güney›den gelen
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rivayet eden mitleri de ihtiva eder (Vasilevich 1971, Anisimov 1958: l29-131). Kız ve
ayının bu birlikteliğinde ayı ile tezat içinde olan bu birliktelikten bir oğlan çocuğu
doğarken ayı ve kız arasındaki kaçınılmaz birliktelik içinde bir boyun merkezindeki fikirler, telakkiler, ki bunlar totemik telakkilerdir, hafifçe parlayıp sönüvermektedir. Ayı ve kız arasındaki bu özel ilişki Evenklerin, Orocheylerin, Ul’cheylerin,
Nanayların hem masallarında hem de mitlerinde olduğu kadar, çocuklarını büyüttüğünde ayıya dönüştüğü söylenen kadının yaşadığı bölge olan Evenklerin Amur
bölgesinde de ispat edilebilir (Vasilevich 1971).
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samimiyet ve yenilenmenin var olduğu bölgelerle bağlantılıydı (Alekseyenko
1977: 32). Bu emirler, öğütler, yönelimler olumlu ve temiz mütalaa edilmekteydi.
Bunlar, yerleşim ve fezaya ait ritüellerin organizasyonundan bir çocuğun doğumu gibi doğuya ait olaylara kadar bütün bir hayatı düzenlerler. Cennetin tanrısı
Es’in kutsanmış ağacının ve onun dallarının doğudan doğuşu, yeniden doğmayı
bekleyen hayvanların kemiklerinde yer verilir, güneşin önemi, şamanlık ayininde
yansıtılır. Şamanın ruhunun korunması ve şamanın transı/esrimesi ve yolculuğu
sırasında kullandığı yedi yolun birisinin sonunda karşılaşılan durum (belki de
gökkuşağından söz edilmekte; çünkü gökkuşağı yedi renktedir) güneşte görülmektedir. Ay bile dişi olarak (Kuzey kutbu yıldızı, yıldızların anası, Venüs olarak)
düşünülmekteydi (Alekseyenko 1977: 33-34). Böylece bu yolla hayat, ölüm ve kâinatın büyük semavî işaretlerinin, emirlerinin/yönelimlerinin bir dişi karakterinin
bütün veya parçası içinde bulundurulmaktadır.
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Aynı yolla tabiî dünyanın daha yakınındaki elemanlar, dişinin görüngüleri
vasıtasıyla değiştirilmekteydi. Ketler, su kaynaklarını anne görünümüyle dişi ruhlar olarak, Ulemam olarak (Ul: su; Mam: Anne) şahıslaştırmışlardı. Bu nehirlerin en önemlisi olan, anne veya büyük anne olarak bilinen Yenisey ırmağı, bütün
ırmak kollarından daha az su taşımasına rağmen yine de bir büyük anneydi, ağaçlar da dişi olarak kabul edilirdi. Ağaçlar, yeryüzü ve cennetin birleştiği anlamda
hayatın kaynakları olarak büyük saygı görürdü. Es ile cennet ağacının birleştirilmesine rağmen, ağaç kendi kendine bir dişi olarak düşünülürdü. Dünyanın korkulu elemanları (Kuzey, adalar, uçurumlar, dik kayalar, nehrin hızlı akan yerleri,
anaforlar, kısaca Ketlerin günlük hayatlarında korktukları bütün her şey) gerçek
bir saygı içinde kabul edilen dişiydi; ama bunlar kötü Khosedam’la arkadaştılar
(Alekseyenko 1977: 36-44). Dünyanın değişimindeki olumluluk ve olumsuzluklar
böylece bir dişi görünümünde birbirine bağlanıyordu.
Ketler arasında Kaigus’un dikkate değer kabiliyetlerinin olduğu konusunda
bir inanç bulunmaktaydı. Bir taraftan Kaigus, sincap ve samur gibi kürkü olan
hayvanların annesi, bir başka deyişle dişi bir örnekti. Bu form içinde Kaigus hem
hayvan hem de insan formuna girebilen bir kabiliyete sahipti. Kadın formundaki
Kaigus’un avcılarla buluşup onlarla kepeneklerinde çiftleştiği ve bu suretle de avcıların başarılarını garanti ettiği söylenildi. Diğer taraftan Kaigus, ormandaki hayvanlar üzerinde hâkimiyet kurmuş bir ayıydı. Bu ikili yapı içinde insan ile ayı arasındaki derin bağlantının (bu iç/derin bağlantı, avlanmanın başarısı için gerçekten
önemli görülmektedir) içinde katı bir inancın saklı olduğunu Alekseyenko işaret
etmektedir (1977: 44). Kaigus hakkındaki inanç, kendi kendine birisinin nasıl avlandığına ilişkin sıkı kuralları yaratarak yayıldı. Bu kurallar şöyle sıralanabilir:
Gerekli olandan daha fazlasını almamak, gereksiz acı vermemek ve hayvanın
yeniden dünyaya gelmesini garanti edecek ritüellere dikkat etmek. Bundan başka,
eğer avcının karısı, eğer aylık temizlik ayinlerine dikkat etmediyse, avcı, Kaigus’unu kaybedebilirdi. Dağ kültü içinde rastlanan bu gibi daha pek çok inançlar gibi bu
son inanç, ayı kültünün dişi görünümü altında yatan ile kültün baskın erkek gelişimi arasında var olan derin gerilimi maskeler gibi görünmektedir. Bununla beraber
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Ev halkını kötü ruhlardan koruyanların arasında en önde geleni “Ateş Ana/
Bokam” idi. Ev halkı fertleri, yemeklerini yedikleri zaman ateşe küçük et veya çay
parçaları atarak ateşi beslerler ve ateşle sanki büyükanneymiş gibi konuşulurdu.
Ordugah taşındığında ateş, yeni ordugahın sitesinde aile fertlerine yeniden dağıtılmak için özel bir kutu içinde dikkatlice taşınıyordu. Ateşi yeniden dağıtma durumu ile karşılaşıldığında ateş tekrar ev halkına samimiyet, ışık ve yiyecek taşıyan ve
evin refahını anlatan simge oluyordu. Ateşin Ketlerce güzel bir kadın olarak şahıslaştırılması alışıldık bir durum değildi. Ateşe Altaylılar, Shorlar, Khantyler, Mansiler, Evenkler ve Nganasanlılar arasında olduğu kadar öteki Sibiryalı topluluklar
arasında dişi bir şahsiyet verilirdi (Alekseyenko 1971: 264-265; Dyrenkova 1927,
Tokarev 1961). Canı/ruhu koruyan Ket Alel’leri (Alal, Alel, Bam bam) şamanlık
öncesi geleneğin en son olarak hayatta kalan anlamlı birer örnekleridir. Alel’ler sedir ağacının parçalarının boyanması ve oyulması ile yapılmışlardır (Anuchin 1914:
86-89). Alel ’ler boncuk ve bakırla süslenmiş ve kürk giysiler giydirilmiş olurlardı.
Bazen bütün yüzü bakır bir tabakayla veya gümüş paraların eski parçaları dövülüp
insan yüzüne uygun hâle getirilmiş biçimiyle kaplanırdı. Son zamanlarda Alel’ler
ev işleri yaparken giyilmeye başlandı. Alel’lerin çocukların uyuduğu zamanlarda
çocuklara bakmak ve onları okşamak, sevmek için kullanılabilecek özel birer koruyucu olduklarına inanılmaya başlandı. Bunlar fal bakmak amacıyla da kullanıldı: Havaya atıldıklarında eğer yerde yüzü tura gelirse sorunun cevabı olumludur
anlamına geliyordu (Alekseyenko 1971: 269).
Alel’ler iyelerin ve dişi ruhların içindeki koruyucu gücün kuşatıldığını anlatan
eski geleneğin belki de son kelimeleriydi. Şahsa ait ve cansız bir nesne olarak Alel,
ateş ananın gücünü azaltıcı olarak gözükür. Herhangi biri kendisini güçlü biçimde
geçmişine götüren kült bağlarının içinde idrak eder. Birisi Khosedam ve Tomam’ın
ikiliği vasıtasıyla sahiplendiği güçlere geri sıçrama yapar. Bu figürlerden aşağıda
tam olarak söz edilecektir. Öncelikle şu söylenebilir: Khosedam ve Tomam, bu
büyük varlıklar ve Khosedam’m erkek iyeler ve erkek kahramanlara karşı bitmek
bilmez savaşı eskiye ve belki de geyik kuşlar ve sonunda hayat ve ölümün kaynağı
olarak bilinen dişi bir karakter içindeki birleşik kaynağa işaret eder. Ket kainatının
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Ev halkının canlarını/ruhlarını korumaya yönelik Ket tavrı, daha az anlamlıydı. Aşırı ve mantıksız derecede sevilen bu dişi, oyuncak bebekler formu içinde
temsil edilen bu ruhlar/canlar dişi sayılmaktaydı, ama onlar erkek çizgisi ile aşağıya doğru geçmekteydiler (Anuchin 1914, Alekseyenko 1967: 71-77). Bu koruyucu
ruhlar, böylece kadın/dişi orijinlere bağlılığı yansıtırken de kabile soyunu yeniden
doğrulamaktadır. Şamanlık öncesi var olduğu bilinen bu geleneklerin, bu kültlerin
bağımsızlığı, şamanlık uygulamalarından ayrılmaları ile ifade edilmektedir (Alekseyenko 1977: 57).
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burada ve ayı kültü içinde bir baştan bir başa tabiat ve gücün ikili bir biçimi gibi
dişinin taslakları zuhur eder. O (dişi/kadın) hem “anne, hayvan” hem de “hayvanların annesi”dir. Tam tersine avcı, bir ayı vurduğunda, bu avının göreceli olarak
yeniden birisinin içinde dünyaya geleceğine inanılmaktaydı (Anuchin 1914:12,13).
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basamakları -ki bu basamaklar kutupluluk içinde düzenlenmiştir- daha uzakta
bizlere derece derece ferdî iyenin yanlışını zaman geçtikçe işlevini ve bu işlevlerin
yeniden yerleşmesini ve iyelerin, ruhların, kahramanların ve şamanların daha mükemmelleşmiş güçlerini imâ ve ihtar suretiyle bildirir. Efsanevî işleyiş ve korkunun
katalizör olarak işlevselliğinin yer aldığı böylesi bir kültürel değişim modeli, eski
dişi kaynağın aslını arayıp buldu. Ki bu dişi kaynak, Ket geleneği içindeki ferdin
ve ailenin refahı ve tabiî varlıklarla arkadaşlık kurmuş bu ruhların çok kuvvetli
bir dişi karakteri olarak mütalaa edildiğinde yeniden doğrulanır. Gerçekten Ket
kâinatında bazı Sibirya topluluklarınınki gibi dişi merkezli inancın izleri paleolitik dönem kadar eski kökleri olan ana kültü ile baştan sona kadar bağlı/ilişkili
gözükür (Nahodil 1968, Alekseyenko 1977).
Tabiî dünya ile bağlantılı Ket kültleri yer ana tapınımı içinde kökleşmiştir. Bu
tapınımda gerçekten her zaman karşı karşıya gelinen dişi ruhlar hakkındaki daha
özel kültler günümüze intikal etmişlerdir. Bu kültler dünyaya soylu bir dişi ruhun
hayat verdiğini ifade ederler, ama bu ruh ölümün kaynağı olarak da bilinmektedir.
Bu dişi merkezli kültler, şamanlık kültünün daha büyük görünümü biçimindedir
ve erkek tanrı Es üzerinde merkezîleşmiş cennet kültünün varolduğunu gösterirler.
Es, Ketler arasında varlığına devam ederken hayat ve ölüm hakkındaki inançlar,
daha sıkı biçimde Tornam ve Khosedam tarafından temsil edilen dişi güçler içine
yerleşmiştir. Benzer biçimde güneş, cennet ve Es ile bağlılık kurmasına rağmen, ay
ve kuzey kutup yıldızı, dişi bir figür biçiminde şahsileştirilmiştir.
Can/ruh inancıSibirya halkları arasında tek değildi. Evenkler arasında can/ruh
ve ateş kültleri ve bunlarla bağlantılı ata kültleri dişinin üzerinde odaklanmıştı ve
eskilerden modern döneme kadar hürmete layık bir sosyal düzen olarak bilinirdi.
Ailenin koruyucusu, baba tarafından ailenin kaynağı olarak düşünülmüş atalar
üzerinde merkezîlendirilmiştir. Bu kült soydan soya erkek olanların en büyüğünün çocuğu vasıtasıyla veya ölüm sebebiyle kan bağı olan en yakın akrabalar ile
nesilden nesile devredilirdi (Anisimov 1958: 92). Aile içinde en yaşlı erkeğin imtiyazı, kült sembollerine hürmet göstererek kültü korumaktı. Ailenin erkek üyelerince korunmakta olan ve referansları karışık olan benzeri kültler, öteki Sibiryalı
toplulukların kendine has örnekleridir. Anisimov, Shternber’in Coldi (Nanay) ata
kültü hakkındaki gözlemine müracaat etmektedir: “Hemen hemen her ev büyük,
ağaçtan bir örnektir; bazan bir, bazan iki erkek ve dişi -dzhuolin- büyük kutulu bir
insan biçiminde. Erkek olsa bile, hemen hemen her dzhuolin, kadın memeleriyle
temsil edilmekte. Orijinal dzhuolinler, ailenin atası olarak düşünülmekte ve yalnızca zamanın yolculuğu ile kadının durumunun değişmesi ile dzhuolin, geleneği
yok edecek korkuyu taşımayan kadınlar olarak orijinal görünümü içinde biçim
olarak temsil görevleri sürüp gitmektedir.” (Anisimov 1958: 99).
Anisimov, hürmete layık ata aile kültünün tabiatı ile aile ateşinin kültünden
daha önemli olan ana merkezli kült arasında kendine has tezatlıkların ortaya çıkardığı böylesi karışıklıkların Evenkler arasında nasıl olduğunu ısrarla söylemiştir. Bu
kült içinde aile ateşine “büyükanne” olarak hitap edilir. (Ki bu büyükanne çadırı,
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Ev ateşi kültünün bu değişik ve türlü görünümleri içinde ölünün ruhları ile
bağlantılı incelikle işlenmiş şamanlık ritüelleri ve erkekler tarafından korunmakta
olan atalar kültü arasında keskin bir zıtlık durmaktadır. Bu ritüeller içinde ölünün ruhları, yaşanan topraklardan yaşayanları ayrılmaya zorladığı için potansiyel
olarak zararlı ve kinli varlıklar olarak algılanmaktadır. Hayat ve ölüm arasında
süregelen gerilim ve kavga, şamanlık ayinlerinde yansıtılır. Diğer taraftan ev ateşi ile ilgili ritüellerde, sabit, ahenkli ve iki dünya arasındaki devamlılığı yansıtan
“ait olma” yaşanmaktadır. Evin hanımı, geyik sürüsü ve kabilenin yeri ile ortaklık
kurmuştur. Bu yönüyle (bu ortaklıkla) o, hayvanların ve avlanmanın iyesi Evenkli
hanım ile benzer (Bugady Enintyn) şekilde vahşi bir geyik olarak temsil edilir. Evin
hanımı, soyun refahının kaynağıdır. Şamanlık ritüellerindeki ölünün ve ataların
antromorfik görünümüne karşıt olarak Evenk kültünün görünümündeki zoomorfik hanımlar, sosyal bir düzen ifade eden anaerkil kültün ve ev ateşi kültünün daha
büyük bir eskilik taşıdığını yeniden doğrular.
Bu bilgi alış verişi, Evenk ve Ketlerin bu iki Sibirya halkı arasında sürekli olarak yeniden yapılmaktadır. Bu, kazara olmuş bir bilgi alış verişi değildir. Pek çok
Sibiryalı topluluklar arasındaki şamanın işlevi, tabiat ve ferdî gücün dönüşümü,
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ailenin canı ve aileyi ve kabileyi koruyan ruh olarak bilinmektedir. Büyükannenin
önemi, kabilenin taşınması sırasında aile ateşinin kaldırılmasını anlatan ritüeller
içinde ve ren geyiği sürüsünün toplanması ve kömürlerin taşınması biçiminde gözükür. Her iki durumda da o kültü koruyan ve koruyucu ritüellerden etkilenmeyen
hane halkının hanımıdır. Ailenin hanımı, kor halindeki kömürleri yeni yerleşim
yerine taşıyan, paylaştıran ve ateşi kabile ve kabile hayvanları arasında ruhî bir
bağ ve yeniden doğrulama uygulamaları olarak ren geyiği sürüsüne taşıyan kişidir. Aile ateşinin önemi, birisi onu ailenin annesi ve aileyi koruyan yeni yerleşim
yeri olduğuna inandığında ve bunu fark ettiğinde daha açık, daha berrak bir hâle
gelir. Bu, ruhlar diyarından halkın yaşadığı topraklara ruhun geçtiği bir geçit olarak işaretlenir. Ruhlar diyarından geliş ve geçiş (Çadır bacasının vasıtasıyla) ruhun
doğması için kadının rahminde rahat edeceği bir yer bulur. Ateş, başka kelimelerle
söylersek, bu dünyadan gelecek dünyaya geçisin mekanı ve (Anisimov 1958: 94)
doğuş için mecaz olmaktır. Aile ateşi, kabileye ait olmayan başka kişilere verilmez,
Anisimov’a göre bir saygı olarak aile ateşi kültü, ailenin birlik ve bölünmezliğini ve
ev halkının kimliğini tekrardan doğrular. Kabilenin üyeleri, “bir ateşin, bir canın
halkıdır” (Anisimov 1958: 97). Bu, ailenin dişi olanları arasındaki kült ilişkilerinde
fark edilir biçimde, ailenin atalarının akrabalık kültünden daha eski görünmektedir. Anisimov, genel yerleşim yerine, çadır ateşine ve çadırın kurulduğu mekana,
Evenk döneminde yaşanıldığı şekle atıfta bulunarak şunları söylemektedir: “Bu
durumda aile ateşinin yeri ile yerleşim yeri, aynı anlamı taşır.” (Anisimov 1958:
97). Bundan aile ateşinin ruhu, kabilenin, çadırın ve ailenin hanımı gibi sosyal
düzenlemenin yansımalarının anaerkil yansımalar olduğu sonucu çıkar. Yerleşim
mekanının ateşinin hanımı çevresinde dönüp duran ritüeller ve inançların tümü,
yeniden doğuş ve korunma kavramlarını muhtevidir. Sürü ve ailenin devamlılığına bağlı bu ilişkilerin içinde onlar, koruyucu ve soyu sürdürücüdür.
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hayat ağacı ve hayvan anne konularındaki sembolik sistemlerin farklı olmasına
rağmen Evenkler ve Ketler bu bilgi alış verişine en ilgili olan topluluklardır. Öteki
Sibiryalı veya Orta Asyalı topluluklardan ve onların atalarından daha açık biçimde, ilk göçebeler ve onların Sibiryalı akrabaları ve atalarıyla muhtemel bir kimliğe
ulaşan eski izler bulunabilir. Onların şamanlık ve şamanlık öncesi geleneklerinin
görünümlerine ilişkin önceden pek çok imâlarda bulunmuştum. Şimdi, daha eski
Sibirya’ya ait sembolik sistemlerin üzerinde yapılacak çalışmalar daha zengin ve
yeni veriler ortaya koysa bile Evenk ve Ketlerin efsanevî geleneklerine yeniden bir
göz gezdirmek faydalı olacaktır.
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A – KİTAP HAKKINDA
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‘Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve
Osmanlılar’ kitabının orijinal adı ‘Nomads and
Ottomans in Medieval Anatolia’. İmge Yayınları’ndan Müfit Günay çevirisiyle 2000 yılında
yayınlandı. Suavi Aydın, Kudret Emiroğlu, Uygur
Kocabaşoğlu ve Oktay Özel’in ortak editörlüğünde
kurulan ‘Dün – Bugün – Yarın’ dizisi kitaplarındandır.
235 sayfa olan kitap, 4 bölümden oluşmaktadır.
I.Bölümde; Osman’ın Çadırı ve Osmanlı Hanedanı, II.Bölümde; Osmanlı Kanunları ve Göçebe Geleneği, III.Bölümde; Axylon’un At Çekenleri, IV.
Bölümde ise Sonuç, Ekler ve Kaynakça yer alır. Bu
bölümde ayrıca Akşehir ve Karaman Çepnilerinin
yani At Çeken konar - göçerlerinin Tapu – Tahrir
Defterlerindeki ayrıntılı geçim istatistikleri yer alır.
Kaynakça kısmı oldukça zengin olup 72’si yerli, 216’sı yabancı, toplam 300’e
yakın kaynak sıralanmıştır.
B – YAZAR HAKKINDA
Rudi Paul LİNDNER, Michigan Üniversitesi’nde Ortaçağ Tarihi hocasıdır.
Bu kitabın temeli California Üniversitesi’nde 1976’da tamamladığı doktora tezidir. Daha da geliştirerek 1983’de yayınladığı ‘Nomads and Ottomans in Medieval
Anatolia’ adlı eseri en çok ses getiren eseridir.
Lindner, 1969 ila 1972 yılları arasında Türkiye’ye gelerek Prof. Dr. Nejat Göyünç’ün danışmanlığında lisans öğrencisi olarak arşiv çalışması yaptı. 1978’de
* Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı, Tarih Araştırmacısı / Yazar
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tekrar İstanbul’a gelerek arşiv belgelerini okumaya devam etti. En son çalışması
olan ‘Explorations in Ottoman Prehistory’ adlı kitabı Ayda Erol’un çevirisiyle
‘Osmanlı Tarihöncesi’ adıyla yayınlandı. ‘Söğüt’ten İstanbul’a’ adlı derleme çalışmasında da Lindner’in araştırmalarına yer verilmiştir.

C – ESER VE İÇERİK HAKKINDA
Sıra dışı bir eser. Temel yaklaşımları zorluyor ve rasyonalist bir kurgu geliştiriyor. O da şu: Devletlerin yada en azından Osmanlı’nın kurulması, yükselmesi
inanç ve ideallerin misyonu gereği değil temel ihtiyaçların sosyal şartları belirlemesi sonucudur.
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Yazar, konumuz olan kitabını eşi ve kızıyla anne ve babasına ithaf etmiştir.

İdealize kurgular değil, pratize olgular.. Anlaşılması bâbında şöyle de
örneklendirilebilir: ‘Çağrı’ , ‘Haç İçin’ filmi yerine ‘Temel İçgüdü’ filmi.. Kutsallık
değil, doğallık.. Felsefe değil, fıtrat..

Annales’çi bir yaklaşımla ortaya yöntem üzerine yeni bir deneme koyduğunu
bilen Lindner, eserinde öncelikle adaşı Paul Wittek’i ve nazariyelerini çürütmeyi
adar. Wittek’in Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili tüm açıklamaları İslâmi
Kutsal Savaş (cihad) ekseni üzerine oturtmasını ele alır ve Osmanoğullarının gerçek tutumlarının din ateşiyle beslenen bir ideolojiyle uyum göstermediğini (sh.8);
kutsallık örgüsünün sonradan, imparatorluk ideolojisine dönüştüğü 15. yy’da eklendiğini (sh.50) ifade eder.
Anadolu’daki Türkmen aşiretlerinin kan değil ortak siyasal çıkarlar üzerine
organize olduğunu beyan eden Lindner, onların yaşam biçimleri ve beklentilerinin, eski Bizanslı çiftçiler ve kent halkının bıkkınlığının, göçmen İslâm âlimleriyle yerleşik toplum refahına duyulanözlemin bir bileşkesi olarak Osmanlı toplumunun oluştuğuna dikkat çeker. Ama yerleşikliğin bu rahat ve huzurunun,
göçebelerin yerleşik olmayışı potansiyel tehlikesini bertaraf etmesi kayd-ı şartıyla
hayat bulacağı düşüncesinin devlet bürokrasisine hâkim olduğunu da ekler.
Lindner’in İngilizce ‘nomad’ olarak tarif ettiği Türk göçebeliği yine kendi
ifadesiyle ‘pastoralist’ diye tarif ettiği modern konar - göçerlikten de izler taşır
(sh.7). Oysa Ortaasya’dan Anadolu’ya ve geçmişten günümüzeTürk göçerliği, yarı
göçebelik yada daha doğru tanımla konar - göçerliktir. Yani belli menziller arasında yaylak – kışlak hayatıdır, sürekli bir yer değiştirme ve arayış değildir. İlâveten;
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Lindner, üretim biçimleri ve sınıf çatışmasını tarihi olayların açıklanmasında
temel alan Marksist bir bakışla hem göçebelerle yerleşikler arasındaki mücadeleyi
hem de mezhepler arasındaki çatışmaları değerlendirmeye almıştır. Hatta o kadar
ileri gitmiştir ki Hz. Âdem’in iki oğlunun kavgasını bile çiftçi olan Kabil’le göçebe
olan Habil’in kavgası diye açıklar (sh.11). Mesele temelde iktidar veya üstünlük
mücadelesidir ama bunun dinamiği sınıf kavgası mıdır ve tarih bunun belgeseli
midir? Yoksa daha karışık ve daha çok sesli midir?
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yerleşiklik medenilik, göçebelik barbarlık olarak kategorize edilir. Oysa ilk kanı
döken Kabil, Lindner’e göre bir yerleşiktir. Bu bahislerde Lindner’in klasik görüşlerin etkisinde kaldığı söylenebilir. Lâkin eserin genelinde devrimci ve değişik
aynı zamanda da akılcı ve başarılı bir analizatör tarihçi olarak karşımıza çıkar.
E – BÖLÜMLER
1.Bölüm- Osman’ın Çadırı, Osmanlı Hanedanı
Bu bölümde bir göçebe aşiretten kallavi bürokratik düzenlemelerin yer aldığı yerleşik oluşuma dönüşüm anlatılır. Arada da Wittek’in ‘Protestan Ahlâkı
ve Kapitalizmin Ruhu’ adlı eserin iktizasınca kendi kutsallık anlayışını Osmanlı’nın kuruluşuyla tevhid ettiğini Lindner, ‘Fikirler eylemi ateşler’ diyerek anlatır
(sh.21).
Ne Osman ne de Orhan Bey’in Hıristiyan komşularını dine döndürmeyi çok
da önemsemediklerini, 1340’a kadar Hıristiyan kadıların Osmanlı’da kadılık yapabildiklerini, daha sonraki yazarların Osman ve Orhan’ın pragmatik yaklaşımlarını romantize ederek haklılaştırmak/meşruiyet için kullandıklarını iddia eder
(sh.22,23). Aşiretle ilgili Namık Kemal’in mısrasını bilir ve kullanır, burada da –
bilip bilmediğini bilmiyoruz – ‘Şeyh uçmaz mürid uçurur’ atasözü kullanılabilir.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Osmanlıların ilk dönem büyüme sacayağını; ekonomik ve toplumsal ortak yaşam, siyasal kozmopolitizm ve dinsel senkretizm (hoşgörü, çeşitlilik) olarak açıklayan yazar, illa bir gaza düşüncesinden bahsedilecekse bile bunun İslâm’dan çok
Şamanizm savaşçılığı olarak görülmesi gerektiğini beyan eder (sh.26, 27).
Pragmatist göçebelerden akıllı kutsal savaşçılara geçişin ilk Osmanlı
bürokrasisinin de temelini atan ulema tarafından kahramanca bir gayretle armağan edildiğini ifade eden yazar; gaza gibi dışlayıcı bir öğretinin aşiret gibi kapsayıcı bir toplumsal örgütlenmede ve çok kültürlü bir çevrede aynı zamanda hem
etkin olup hem de gelişemeyeceğini savunur (sh. 28,29).
Osmanlı’nıncoğrafi olarak (Bitinya) ve idari olarak (fief=tımar) Bizans geleneğini alıp geliştirdiklerini, güven altına alınan avantajlar ve refah kavrandıkça
ekonomisine paralel olarak askeri avantaj adına yerleşikliğe geçtiğini uzun uzun
anlatan yazar, yerleşik bir orduya geçişi Orhan Bey’le başlatır (sh.74,75). Zira ‘Bir
imparatorluk at sırtında zaptedilebilir ama at sırtında yönetilemez’. Osmanlı’yı iktidara bir göçebe kalabalığı getirmedi ve Osmanlı bunu unutmadı. Yazara
göre; Bizans’ın Konstantinopolis için Anadolu’yu terk etmelerinin verdiği hoşnutsuzluk, yeni gücün (Osmanlı) sunduğu ve va’dettiği avantajlar, Bitinya köy ve
kentlerinin eski yerleşiklerine öyle cazip geldi ki onlar da Osmanlı oldular, olmak
istediler (sh.84,85).
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Bu bölümde, Osmanlı rüyasının çiftçiler ve tüccarlar için olduğu, göçebeler
için olmadığı ve Osmanlı oluşumunun yaratılmasına ortaklık etmiş göçebelerin
şimdi bu oluşumun istenilmeyen tebaası oluşları ile göçebelerin alternatif arayışları anlatılır. Yerleşik toplum rüyasına karşı potansiyel bir tehlike olan hem hareketli hem de bağımsız göçebeleri Osmanlı vergiyle ve kanunla kontrol etmek
istedi. Bey seçenler reaya kabul edildi. Resm-i ganem (koyun vergisi), resm-i kara
(sabit vergi), resm-i ağıl, resm-i yaylak, resm-i kışlak, resm-i otlak, resm-i duhan
bol vergili ve bol cezalı – hatta bad-ı hava gibi bol harçlı – disipline hayat, Yörükleri ya itaat altına almanın ya da bezdirip yerleşikliğe dönüştürmenin yöntemleri
oldular. Moğolların bile 100/1 oranında aldığı koyun vergisini önce 10/1’e, nihayetinde de 2 koyuna 1 akçe’ye değin yükselttiler. Hep alan el Osmanlı’nın kendilerine hiç veren el olmadığını gören göçebeler; sosyo-ekonomik çıkış olarak önce
Timur’a, sonra Akkoyunlu’ya, daha sonra da Safevi’ye sarılacaktır.
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2.Bölüm - Osmanlı Kanunları ve Göçebe Geleneği

3.Bölüm -Axylon’un At Çekenleri

Bu bölüm aynı zamanda Osmanlı defterlerinin onların adamlarını, hayvanlarını, otlaklarını, yerleşimlerini ve mali yükümlülüklerini koyunun kuyruk yağının vergisine varıncaya dek sıraladıkları, aşiretlerin içine nüfuz ederek alttaki boy
başkanlarıyla ilişkiye girerek güçlerini kırmak için yapılanları anlatan bölümdür.
4.Bölüm - Sonuç
Sonuç bölümünde, baştan beri tüm anlatılanlar birleştirilir ve kanaatler
pekiştirilir. Karaman ile Safevi karşılaştırılır. Karaman devlet geleneğinin Osmanlı’dan farklı olmadığı oysa Safevilerin bir göçebe cenneti olduğu vurgulanır. Hatta Osmanlı’nın meşhur rüyasıyla Safevi rüyası mukayese edilir. Rumlu
aşiretinden Dede Muhammed’in rüyası Osmanlı’ya nazaran daha militarize ve
kılıç kutsayıcı bir formdadır. Gizli imam, kırmızı donanım, günahsız bir Mehdinin gelmesi gibi ezoterik kavramlarla doludur (sh.167). Bu rüyada da yeşil otlaklar boldu ve güller, laleler vardı. Ama Şii/Alevi rüyası mücadelenin ve şehadetin
rüyasıydı, bürokrasi ve başarının değil. Oysa Osmanlı rüyası, dünya üstünde güvenli ve istikrarlı bir yönetim yaratmaya ve korumaya yönelikti.
Aşiret temelli bir örgütlenme olan Safevilerin, Osmanlı ve Karamanlı yapısındaki klasik İslâm’ın İranlılaşmış bürokrasisini değil Karakoyunlu – Akkoyunlu
konfederasyonları yoluyla Anadolu’ya giren Moğol geleneğini model aldığını ifa195
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Bu bölümde, Konya –Karaman’daki (Lârende) At Çeken Yörükleri Osmanlı defter kayıtlarıyla birlikte incelenir. Akşehir – Karapınar arasındaki Turgud,
Bayburd, Varsak gibi aşiretlere mümkün olduğunca içerden bakılarak siyasi tercihleri aktarılır. Onlar için en önemli kaynak; 480 beyit şiirden oluşan ve 1814’te
elyazması tamamlanan DEDİĞİ SULTAN MASALLARI’dır. Eser, yazarı Şikâri’nin bir vakayinamesidir. Teknik anlamda fazla bir bilgi vermemesine rağmen
15.yy. Anadolu tarihine bakan Karaman yanlısı tek kaynaktır yada Karaman
bakış açısıyla yazılmış bir destandır.
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de eden yazar, ‘Bursa’daki tören koyun sürüsü, şimdi İstanbul hayvanat bahçelerinde’ diyerekten ironi yapar (sh.169,170).
Osmanlı vergi kayıtlarını sadece yerleşikliğe geçiş ve tebaalaşma süreci
tanıkları olarak değil yerleşiklerle göçebeler arasındaki mücadelenin silahları
olarak gören yazar, Osmanlı’nın toplumsal düzeni ve refahı için sapkın gördüğü
göçebeleri zamanla din için de sapkın ilan ettiğini söyler. Yani Şahkulu isyanıyla
müşahhaslaşan mezhep kalkışmasının aslında devam edegelen iktidar savaşının
bir süreci olduğunu beyan eden Lindner, konuyu tekrar ‘Yerleşik çiftçi Kabil, çoban kardeşi Habil’i öldürdü’ cümlesine bağlar ve bir gurupla diğerlerinin tarihteki kavgalarının sürüp gideceğini işaretleyerek bitirir.
Ek – 1’deki At Çeken istatistikleri 23 sayfadır. Cemaat olarak geçe aşiretler oba
oba, vergi rakamlarıyla sayısal olarak oldukça detaylı biçimde Tapu – Tahrir defterleri bilgilerine göre dipnotlu olarak açıklar. Hatta aralarında Yanko, Yankoz
gibi Hıristiyani adlı olanlar da yer alır.
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22 sayfalık bir Kaynakça ve 7 sayfalık bir Dizinle kitap tamamlanır.
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TANITMALAR /
II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi

Dr. Mehmet Kaan Çalen Bey’in ”II. Meşrutiyet
Döneminde Türk Tarih Düşüncesi” isimli eseri neşredilmiştir.

II. Meşrutiyet pek çok alanda olduğu gibi tarihçilikte de Cumhuriyet dönemi için bir temel vazifesi
görmüştür. Tarihe ilginin arttığı, tarihin konu, zaman ve mekân plânında genişlediği, popüler ve ilmî
düzeydeki yayınların muazzam ölçüde artış gösterdiği, ilk kurumsal tarih çalışmalarının ve belge neşirlerinin yapıldığı, Batılı usûllerin önem kazandığı, tarih felsefesine ve tarih yazımına ait çeşitli meselelerin ilk
defa tarihçiliğimizin gündemine girdiği, geleneksel tarihçiliğin devrettiği mirasın
eleştirel bir gözle değerlendirildiği, Cumhuriyet döneminde de temsil edilen Anadolucu, Türkçü, İslâmcı vs. tarih telâkkilerinin ilk örneklerinin vücuda getirildiği
bir dönem olarak II. Meşrutiyet, modern Türk tarihçiliğinin üzerinde yükselebileceği zemini hazırlamıştır. Kitap, dönemin tarihçilerinin ve düşünürlerinin; tarih,
tarihçilik, tarih yazımı, tarihin epistemolojisi, tarih metodolojisi, tarih eğitimi, tarihin faydası, millî tarih, millî kimlik gibi konularda ne düşündüklerini anlamak
suretiyle II. Meşrutiyet dönemi Türk tarih düşüncesinin vücuda getirdiği birikimi
ortaya koymaya çalışmıştır.
Her ne kadar çalışmanın dayandığı metinler, II. Meşrutiyet gibi görece uzak bir
tarihî dönemden sesleniyor olsa da günümüz tarihçileri ile tarihe ve kimlik meselesine ilgi duyan zihinlerin anlamlı bulacağı bir takım sözler de ihtiva etmektedir.
* TEPAV Uzmanı, Araştırmacı Yazar
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Bir dönemin tarih düşüncesini bilmek, o dönemi
anlayabilmek adına çok önemlidir. “II. Meşrutiyet
Döneminde Türk Tarih Düşüncesi” ismini taşıyan
bu kitap, tarih düşüncesi gibi önemli bir kriterden
yola çıkarak, Cumhuriyet’in laboratuvarı şeklinde
tanımlanan bir dönemin daha iyi anlaşılmasına mütevazı bir katkı yapabilmek arayışının ürünüdür.

