
    

                                                                

 

 

 

  

 

 



Dear Colleagues,  

We are proud to organize the International Conference on Academic Studies in Philology 

(BICOASP) in our university on 26-28 September 2019. The conference focused on academic 

studies on ancient or modern languages and literatures besides Turkish Folklore and 

Translation Studies. The conference provided an opportunity for academicians from different 

contexts of Philology to discuss and share theoretical and practical issues on a wide range of 

areas ranging from European languages and literatures (English Language and Literature, 

German Language and Literature, French Language and Literature etc.) to Turkish Language 

and Literature, ancient or modern Eastern languages and literatures, comparative literature and 

translation studies.  

Bandırma Onyedi Eylül University is a big family with its staff and students dedicated to high 

quality of education and qualified scientific research. One of the goals of our university is to 

prepare our students and help the academic staff to be a citizen of the world. We give 

importance to raising our students’ self-confidence. The world today is a cycle of life-long 

learning. We work hard to contribute to our country’s target of keeping up with the level of 

contemporary civilization by updating the knowledge we get from educational establishments. 

Bandırma Onyedi Eylül University takes enterprising, innovation, creativity and analytical 

thinking as the precedence. We always take human as a focal point in our studies. In the light 

of reason and science and also with an understanding of national and moral values, we will 

continue to work and produce for the sake of humanity as we have done so far.  

In this conference, we received more than 100 papers from 68 different universities from 8 

different countries from Asia to Europe. We are pleased to receive positive feedbacks from 

the academicians who participated in BICOASP. There is an agreement among the participants 

of the concerence that conference will contribute to the studies in Philology with the papers of 

eminent scholars. We hope to see you in our next conferences.  

 

                                                                                                                             Conference President 

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR 

                                                                                           Rector 
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Note:  

 

All full texts in this Book of Proceedings were checked for originality. 

The sole responsibility for the content of the full texts is on the authors.   

 

Önemli:  

 

Tam Metin Kitabı’ndaki tüm metinler benzerlik / intihal raporu ile kontrol 

edilmiştir. Tam metinlerin içeriğine dair her türlü sorumluluk yazarlara 

aittir.  
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Le mythe de l’Androgyne et les identités sexuelles dans l’œuvre romanesque de 

Marguerite Yourcenar 

Esra Büyükşahin 

Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı, Türkiye. 

Résumé 

Les mythes, en tant que productions intellectuelles et religieuses de l’Homme, jouent un rôle important dans la 

production littéraire non seulement parce qu’ils constituent l’héritage culturel commun et des constantes de 

l’inconscient collectif, mais aussi parce qu’ils offrent des possibilités sémantiques et formelles aux écrivains 

par leur valeur profonde et multivalente à l’égard symbolique et leur «souplesse » formelle. Le mythe de 

l’Androgyne, selon lequel L’être humain ne se divisait pas en deux sexes mais en trois comme homme, femme 

et l’androgyne, reflète ces caractéristiques : Il peut entreprendre de nouvelles fonctions, s’enrichir et s’actualiser 

avec de différentes significations et de nouvelles évocations y attribuées par l’écrivain. Marguerite Yourcenar, 

qui a donné un statut important aux mythes dans ses œuvres, a fait appel au mythe de l’Androgyne pour 

exprimer symboliquement et d’une manière allusive sa philosophie concernant la nature humaine, la nature des 

sexes et de la sexualité. Elle semble avoir donné une place à part à ce mythe dans ses romans intitulés Coup de 

Grâce et Anna soror. Elle y retourne dans d’autres ouvrages par voie d’allusion ou d’évocation. Dans cette 

étude, nous essayerons d’abord de révéler la présence du mythe de l’Androgyne dans ses ouvrages dont le Coup 

de Grâce, Anna, soror, Feux, Alexis ou le Traité du vain combat, Les Nouvelles orientales et L’Œuvre au Noir. 

Nous essayerons ensuite d’exposer la fonction du mythe au regard des identités sexuelles. Dans cette étude, 

notre approche consistera fondamentalement en le comparatisme en nous adressant aux études de genres. 

Mots-clés : Mythologie et Littérature, Androgyne, Marguerite Yourcenar 

 

Marguerite Yourcenar’ın roman ve öykülerinde Androjin miti ve cinsel kimlikler 

Öz 

İnsanın entelektüel ve dini ürünleri olan mitler, yalnızca ortak kültürel mirasın ve kolektif bilinçaltının 

sabitlerini oluşturdukları için değil, aynı zamanda simgesel açıdan derin ve çok değerlikli yapıları ve 

sağladıkları biçimsel esneklikle yazarlara çeşitli anlam ve biçim olanakları sunmaları nedeniyle yazınsal 

yapıtlarda önemli yer alagelmişlerdir. İnsanların başlangıçta iki değil; kadın, erkek ve androjin insan olmak 

üzere üç cinsiyetten meydana geldiğini ifade eden Androjin miti de pek çok açıdan mitlerin bu genel 

özelliklerini yansıtmaktadır. Bütün mitler gibi o da ele alındığı her bir yapıtta pek çok yeni işlev üstlenir, yazarın 

atfettiği yeni anlamlarla bunlarla zenginleşip güncellenebilir. Yapıtlarında mitlere ayrıcalıklı bir yer veren 

Marguerite Yourcenar’ın Androjin mitine insan doğası, cinsiyetlerin doğası ve cinsellik hakkındaki 

düşüncelerini simgesel ve çağrıştırıcı bir biçimde ifade etmek için başvurduğu söylenebilir. Özellikle Coup de 

Grâce (Bir Ölüm Bağışlamak) ve Anna soror adlı romanlarında Androjin mitine ayrı bir yer verdiği görülür. 

Diğer pek çok yapıtında da bu mite anıştırmalar yoluyla yer vermiştir. Bu çalışmada öncelikle Bir Ölüm 

Bağışlamak, Anna soror, Ateşler, Alexis Ya Da Beyhude Mücadelenin Kitabı, Doğu Öyküleri ve Zenon adlı 

romanlarında Androjin mitinin varlığı saptanmaya, daha sonra bu mitin cinsel kimliklerle ilişkisi gösterilmeye 

çalışılacaktır. Çalışmada karşılaştırmalı yöntem benimsenmiş olup cinsiyet çalışmaları teorilerine 

başvurulmuştur.    

Anahtar sözcükler: Mitoloji ve Edebiyat, Androjin, Marguerite Yourcenar   
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The myth of Androgynous and the sexual identities in the novels of Marguerite 

Yourcenar 

Abstract 

Myths, as intellectual and religious productions of Man, play an important role in literary production not only 

because they constitute the common cultural heritage and constants of the collective unconscious, but also 

because they offer semantic and formal possibilities to writers by their deep and multivalent symbolic value 

and their formal "flexibility". The myth of the Androgynous, according to which the human being was not 

divide into two sexes but into three as man, woman and androgynous, reflects these characteristics: It can 

undertake new functions, enrich and actualize itself with different meanings and new evocations attributed by 

the writer. Marguerite Yourcenar, who has given myths an important status in her works, has used the 

Androgynous myth to express symbolically and allusively her philosophy concerning human nature, the nature 

of the sexes and sexuality. She seems to have given an exclusive place to this myth in her novels entitled Coup 

de Grâce and Anna soror. She returns to that myth in other works by allusion or evocation. In this study, we 

will first try to reveal the presence of the myth of Androgynous in her works including the Coup de Grâce, 

Anna soror, Feux, Alexis ou le traité du vain combat, Les Nouvelles orientales and L’Œuvre au noir. We will 

then try to expose the function of the myth with regard to sexual identities. Our approach will consist essentially 

of compared literature by referring also to gender studies. 

Keywords: Mythology and literature, Androgynous, Marguerite Yourcenar 

     

Le mythe de l’Androgyne et les identités sexuelles dans l’œuvre  

romanesque de Marguerite Yourcenar 

Les mythes occupent une grande place dans la production culturelle, artistique, sociale ou encore 

scientifique de l’homme. Il n’est toujours pas clair de voir comment un concept « préhistorique » peut 

exister si intensément sur la vie et l’imagination des hommes des siècles plus tard. C'est pourquoi il 

serait pratique pour nous de clarifier d'abord ce que nous entendons par le terme mythe. Mircea Eliade 

y propose une définition selon laquelle : « (…) le mythe raconte une histoire sacrée ; il relate un 

événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des « commencements ». Autrement 

dit, le mythe raconte comment, (…), une réalité est venue à l’existence, que ce soit la réalité totale, le 

Cosmos, ou seulement un fragment : (…) » (Eliade, 1963 :15). Le mythe est donc un récit des origines à 

travers lequel l’homme tente de trouver des réponses à ses questions les plus profondes concernant à la 

fois sa nature et son existence et celles de l’univers. Plus précisément, les mythes sont des réponses 

métaphoriques aux questions que l’homme pose devant la nature et l’univers dont il n’arrive pas à 

répondre par ses propres perceptions et connaissances.       

Etablissant des contacts aux origines, aux réalités fondamentales et à la profondeur de la nature, les 

mythes comportent des images primordiales formées « a priori » : les archétypes. Notions de 

prédilection dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, les archétypes sont « les contenus de 

l’inconscient collectif » (Jung, 2004 : 2). Le mythe, avec le conte de fée, est « une autre expression bien 

connue des archétypes » (Jung, 2004 : 3). Les archétypes ne sont donc pas des structures artificielles, 

formées selon un ordre ou une règle, mais ils sont des structures naturelles, formées spontanément au 

cours des âges à travers les croyances, les expériences, les opinions ou les traditions. D’après Jung, « le 

terme «archétype» ne s'applique donc que indirectement aux représentations collectives, car il désigne 

seuls les contenus psychiques qui n'ont pas encore été soumis à l'élaboration consciente et sont donc une 

donnée immédiate de l'expérience psychique. » (Jung 2004 :3) Les archétypes se traduisent par 

différents symboles dans chaque culture et se concrétisent dans les mythes, les rêves, les contes, les 

légendes, etc. On peut dire que les archétypes établissent dans le mythe un langage et une signification 

universels par lesquels le mythe accède à l'inconscient des individus et continue d'exister dans les 

productions ou les expériences esthétiques de chaque époque. De ce point de vue, il ne devrait pas être 

étonnant de rencontrer dans un texte littéraire les mythes tel qu’ils sont ou bien sous l’aspect de motifs 

ou de thèmes. En d’autres termes, nous pourrions « déceler derrière le récit qu’est un texte, oral ou écrit, 

un noyau mythologique, ou mieux un patron (pattern) mythique ». (Durand, 2010 : 154). 

Le mythe de l’androgyne, de l’être androgyne à mieux dire parce que cela ne fait pas généralement 

référence à une personnalité spécifique, serait l’un des mythes les plus mystérieux non seulement par 
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ses valeurs doubles et ambiguës, par sa jonction à la psyché mais essentiellement pour être un archétype 

à part entière : « Le mythe de l’androgyne, dans ses multiples variations, semble bel et bien se 

développer autour d’un « centre de gravité », d’une pulsion archétypale qui l’habite. » (Libis, 1980 : 16) 

Comme tous les mythes, le mythe de l’androgyne tâche d’expliquer, en se recourant au symbole et au 

langage symbolique, les réalités essentielles relatives à l’univers, à la vie et à l’être humain. 

Conformément à cela, il serait peut-être possible de dire que le mythe de l’androgyne constitue l’un des 

symboles les plus susceptibles à incarner l’ambiguïté de l’âme et même de la physiologie de l’homme.  

Bien qu’il soit impossible de tracer les origines des mythes et des archétypes, nous pourrions dire que 

l’archétype ou bien le mythe de l’androgyne est assez répandu dans les mythologies de diverses cultures 

du monde. Les Égyptiens, les Persanes, les Hindous, les mythologies orphiques-babyloniennes… ont 

tous eu recours à l’archétype androgyne. Pour autant, la version la plus connue et la plus adoptée dans 

la culture occidentale est celle que Platon décrit dans le Banquet. Platon décrit l’androgyne comme un 

être de troisième sexe, un mélange de la femme et de l’homme : 

« Jadis notre nature n’était pas ce qu’elle est à présent elle était bien différente. D’abord, il y avait 

trois espèces d’hommes, et non deux, comme aujourd’hui : le mâle, la femelle et outre ces deux-là, 

une troisième composée des deux autres ; le nom seul en reste aujourd’hui, l’espèce a disparu. C’était 

l’espèce androgyne qui avait la forme et le nom des deux autres, mâle et femelle, dont elle était 

formée, aujourd’hui elle n’existe plus, ce n’est plus qu’un nom décrié. De plus chaque homme était 

dans son ensemble de forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis, quatre mains, autant de 

jambes, deux visages tout à fait pareils sur un cou rond, et sur ces deux visages opposés une seule 

tête, quatre oreilles, deux organes de la génération et tout le reste à l’avenant. » (Platon 1922 : 365-

366) 

Il serait possible de dire que le mythe platonicien de l’androgyne traduit une quête d’épanouissement 

amoureux et spirituel parce que cet être androgyne est arraché de sa moitié par les dieux qui voulaient 

punir les hommes à cause de leur orgueil. C’est pour cette raison que l’homme est incomplet et désire 

toujours se réunir avec son autre moitié qui lui est arrachée. De là, il devient clair que le sens essentiel 

du mythe de l’androgyne est ce désir de la plénitude et cette représentation correspond en effet au sens 

spirituel généralement accepté du mythe. Par exemple, dans l’hindouisme Shiva et sa conjointe Shakti 

forment l’être androgyne et aussi le couple parfait ou bien l’équilibre excellent. Comme on le voit bien 

dans cette figuration de Shiva et Shakti, l’androgyne exprime la quête de plénitude et de l’unité 

fondamentale comme Yin et Yang. Cela constitue une expression figurative de l’innocence ou vertu 

première de l’âge d’or à reconquérir. (Cf. : Chevalier et Gheerbrant, 1990 : 39-40). Nous pouvons donc 

traduire l’un des sens symboliques de ce mythe comme signe de totalité de femme et d’homme, du bien 

et du mal, des forces de la nature, du principe naturel par excellence, etc. : Jean Libis révèle à propos 

des mythes et des termes d’androgyne et de hermaphrodite que tous les deux  sont des représentants de 

l’union contradictoire mais aussi séduisante et complémentaire des contraires :  

« Chacun de ces vocables représente (…) une alliance paradoxale, une coalescence de termes 

opposés : terminologie foncièrement hybride qui d’emblée nous installe dans une sorte de scandale 

ontologique. (…) Scandale enfin parce que « l’homme-femme » n’est pas seulement le lieu d’un 

paradoxe sexuel mais aussi le symbole privilégié de l’impossible juxtaposition des contraires, à la 

fois défi pour la raison, et rêve éternellement déçu d’une pacification générale, d’une résorption de 

toutes les oppositions bipolaires, de toutes les contradictions qui grèvent l’humaine condition.» 

(Libis 1980 :20) 

Une autre interprétation possible du mythe de l’androgyne pourrait se former par son rapport à la 

perception de beauté esthétique. Le mythe de l’androgyne traduit, surtout dans l’art de la Grèce antique, 

une perception de la perfection de beauté : « Tout se tient harmonieusement dans la création : et si les 

initiations assurent unanimement que l’homme n’est parfait que par la réunion des deux types sexuels 

au point de la vie morale, la même chose sera vraie de son aspect physique. » (Péladan 2010 : 29) 

Autrement dit, il devrait être esthétiquement nécessaire et concevable de conférer des attributs féminins 

au mâle et de conférer des attributs masculins à la femelle pour pouvoir atteindre à la beauté humaine 

esthétique : « La beauté d’un homme c’est ce qu’il a de féminin, la beauté d’une femme c’est ce qu’elle 

a de masculin, dans une proportion informulable, mais conceptible (…). » (Péladan 2010 : 33) L’art de 

la Grèce antique nous en donne des exemples excellents : Il est possible de voir fréquemment dans la 

sculpture grecque des hommes féminisés et des femmes masculinisées physiquement. Les 
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représentations d’Athéna Nikè, déesse de la victoire, nous montre généralement un visage déterminé et 

stable, plein des détails et des traits masculins. En revanche, dans les représentations d’Apollon, le dieu 

de la lumière et des beaux-arts nous contemplons souvent un visage doux, content, patient et calme, doté 

des qualités féminines. Selon cette perception de la beauté, la perfection de la beauté masculine réside 

dans ce qu’il a de féminin et la perfection de la beauté féminine réside dans ce qu’elle a de masculin. 

Joséphin Péladan l’affirme que « L’idéal du corps humain résulte de la fusion de la pucelle et du puceau 

à leur période florale ; voilà la formule lumineuse et précise de l’esthétique. Et l’androgyne est vraiment 

l’Archétype.» (Péladan 2010 : 68) 

Une autre signification symbolique que l’on pourrait attribuer au mythe de l’androgyne se concentre 

bien sûr sur les sexes, sur l’équilibre de ceux-ci et sur les rôles et identités sexuels. Il serait acceptable 

de dire que le mythe de l'androgyne est généralement considéré comme pertinent pour l'homosexualité 

masculine ou féminine ou pour la bisexualité. A ce sujet, Jean Libis affirme que  « les intrusions du 

mythe de l’androgyne dans le discours humain conjuguent en lui des connotations diverses, et sans doute 

contradictoires, telles que : asexualité, conjonction bisexuelle, coprésence bisexuelle, dimorphisme 

tératologique, etc. » (Libis 1980 : 20) En effet, il faut indiquer que le mythe platonicien de l’androgyne 

est raconté par Aristophane répond à la question de « qu’est-ce que l’amour ? ». À partir de là, on peut 

dire que le mythe devient le symbole de la quête de l'amour perdu et d'un certain sentiment d'intégrité 

lorsqu'il est retrouvé. Là encore, si nous creusons plus loin ce point de vue, nous découvrirons que l'objet 

de l'amour est déterminé avant même notre naissance, c'est-à-dire que l'amour et l'objet de l'amour nous 

étaient déjà connus dans le monde platonique des idées. Dans tous les cas, il est clair que: « le mythe de 

l’androgyne éclaire, métaphoriquement peut-être mais de façon irremplaçable, le vieux mystère 

amoureux. » (Libis 1980 :13) A ce point, il nous serait permis de dire que c’est à travers ce contenu 

relatif à l’amour que le rapport entre le mythe de l’androgyne et les identités ou bien les orientations 

sexuelles s’explique. Du reste, cette sorte d’orientations se forme par la vie psychique, spirituelle ou 

sentimentale de l’individu autant qu’elles se forment par sa physiologie. Le mythe de l’androgyne serait 

donc en rapport surtout avec la première.   

Lorsque nous nous référons à la notion de l’identité sexuelle, nous faisons appel d’une définition 

générale selon laquelle « l’identité de genre a été décrite comme le sentiment interne d’individu en tant 

qu'homme, femme ou identité entre ou en dehors de ces deux catégories. » (Nagoshie, Nagoshie, Brzuzy 

2014 :4) Nous comprenons de cette définition que l’identité sexuelle n’est pas un processus automatique 

provenant du sexe biologique. Nous faisons appel au terme de l’identité sexuelle pour désigner les deux 

conceptions en même temps. Autrement dit, à la fois pour indiquer le sexe biologique de l’individu et 

l’association de cela avec les rôles culturels/sociaux des sexes. D’après Elisabeth Badinter, « (…) nous 

savons que l’acquisition d’une identité (social ou psychologique) est un processus extrêmement 

complexe qui comporte une relation positive d’inclusion et une relation négative d’exclusion. On se 

définit par des ressemblances avec certains et des différences avec d’autres. Le sentiment d’identité 

sexuelle obéit lui aussi à ces processus. » (Badinter 1992 : 56) Ainsi, l'identité sexuelle ne se forme pas 

seulement avec le sexe biologique, même si elle en constitue une grande partie, mais avec des critères 

de jugement à la fois psychologiques et sociaux. Ce n'est pas seulement un fait biologique, mais aussi 

un fait psychologique et social. En réduisant le processus de développement de l'identité sexuelle à une 

formule simple, on pourrait peut-être dire que le sexe d'une personne est inné, mais le sexe ressenti ne 

l'est pas. Une personne née, femme ou homme, peut très bien se sentir appartenir au sexe opposé ou ne 

pas appartenir à aucun sexe. Si l’on prend en main les identités sexuelles seulement par les codes 

culturels, sociales et traditionnels, nous raterons sans doute des réalités relatives aux comportements 

humains parce que :  

« Dans le système occidental de classification sexuelle, le sexe biologique de l'objet désiré ainsi que 

le sexe du sujet désirant sont considérés comme le facteur principal pour définir les identités 

sexuelles. Théoriquement, il serait possible de penser à d’autres critères liés à la sexualité (tels que 

l’âge, le nombre de partenaires sexuels, le type et la fréquence des pratiques sexuelles, la forme de 

leur corps, etc.), mais ils n’ont pas conduit jusqu’à présent à la formation des catégories similaires 

d’identité sexuelle. Selon Butler (1990), la classification strictement binaire des êtres humains en 

femmes et en hommes est due au maintien de ce qu’elle appelle la «matrice hétérosexuelle» et donc 

liée aux structures de pouvoir: les conceptualisations normatives de la féminité et de la masculinité 

sont invariablement hétérosexuelles. » (Motschenbacher 2010 :7) 
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Cette orientation se trouvant dans la nature même de l’être humain peut se trouver une correspondance 

dans le mythe qui, après tout, exécute la fonction de communiquer d’une manière symbolique les 

profondeurs de la psyché humaine. Dans cette perspective, il ne serait pas exagéré de penser que le 

mythe de l’androgyne, selon lequel l’être humain ne se divisait pas en deux sexes mais en trois, reflète 

cette orientation de la nature humaine parce que « le mythe obéit à une logique propre qui intègre ces 

faits et les détourne de leur réalité phénoménale pour les transformer en symboles. » (Libis 1980 :103)  

En tant que constantes indispensables de l’imagination humaine, les mythes disposent ainsi d’une 

position privilégiée dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar. Par le biais des mythes, l’auteur parvient à 

élever les dimensions stylistique et sémantique de son œuvre et acquiert aussi la possibilité de contacter 

à une réalité humaine qui s’en donne à l’universalité. C’est la raison pour laquelle, elle n’hésite jamais 

à se référer aux mythes. Au cours de sa carrière d’écrivain, elle a touché quasiment à tous les genres 

littéraires : du roman historique à la poésie, du théâtre à la traduction, de l’autobiographie à la critique 

littéraire et il est possible d’apercevoir la présence permanente des mythes dans toute son œuvre. Les 

mythes dominent ses œuvres théâtrales telles qu’Electre ou la chute des masques, Qui n’a pas son 

Minotaure?, Le Mystère d’Alceste, etc. ; ses ouvrages poétiques comme Le Jardin des Chimères, Les 

Dieux ne sont pas morts et ses œuvres romanesques telles que Feux, L’Œuvre au Noir, Nouvelles 

Orientales, Anna soror, Le coup de grâce, Alexis ou le traité du vain combat, etc. C’est-à-dire que les 

mythes sont au cœur de son écriture et ils constituent les noyaux de la thématique yourcenarienne.  

Le mythe de l’androgyne n’en constitue pas d’exception. Dans l’œuvre romanesque de Marguerite 

Yourcenar, il est possible de s’apercevoir la présence de cet archétype par toutes les valeurs ou les 

interprétations lesquelles nous venons d’exposer : Désirant atteindre à l’universalité et à la plénitude, 

Yourcenar n’hésite pas incarner ce désir par le biais du mythe ou bien de l’archétype androgynique : « 

Il y a chez Marguerite Yourcenar une quête de l’universalité (…). La recherche de la plénitude, de la 

totalité trouve son expression symbolique dans le mythe de l’androgyne. » (Collectif : Filaire, 2011: 20). 

Nous pourrions dire que Marguerite Yourcenar, qui se situe en dehors de toutes différences non 

seulement de sexe mais aussi des races, des pays, des langues… trouve dans ce mythe la représentation 

de la perfection humaine physique et morale : Selon Carminella Biondi (1995 :45), Yourcenar est un 

écrivain « qui a choisi de se situer et situer ses personnages dans une zone charnière où toute opposition 

trop nette tend à disparaître, ou du moins à s’estomper (…) ». Par conséquent, il nous serait convenable 

de dire que le mythe de l’androgyne constitue pour l’écrivain l’un des moyens de représentation les plus 

conformes à sa philosophie générale. Dans l’objectif de mieux situer la place et le/s rôle/s du mythe de 

l’androgyne dans les ouvrages romanesques de Marguerite Yourcenar et pour une meilleure 

compréhension du rapport entre le mythe et la notion de l’identité sexuelle, il faut que nous nous 

arrêtions sur ses ouvrages dans lesquels la présence du mythe de l’androgyne est remarquable. 

Dans Anna soror, elle recourt au mythe de l’androgyne pour pouvoir énoncer la plénitude spirituelle 

entre Anna et Miguel, qui sont des jumeaux. La gémellité et la relation incestueuse des jumeaux 

constituent en effet la disposition où le mythe de l’androgyne se voit le plus clairement :  

« Lorsqu’on prend en considération les « variations » par lesquelles se manifeste l’archétype 

androgynique, on ne peut manquer de remarquer que le schème androgynique semble interférer à 

plusieurs reprises avec le schème de l’inceste et celui de la gémellité représentent en anthropologie 

des phénomènes qui polarisent sur eux une forte affectivité ; et, soit qu’ils se disent dans le lieu du 

mythe, soit qu’ils apparaissent de facto comme figures concrètes, ils contiennent –nous nous 

proposons de le montrer- une incontestable dimension de transgression. (…) Il se peut même que la 

gémellité et l’inceste constituent des métaphores possibles de l’androgynie, toutes ces figures 

devenant alors réversibles les unes dans les autres et exprimant le même désir secret de retour à 

quelqu’unité perdue.» (Libis 1980 : 199) 

Anna et Miguel, les jumeaux ayant partagé le ventre de Donna Valentine (qui semble une mère divine, 

une déesse-mère à proprement parler), forment un couple androgynique perfectionné. La référence la 

plus intéressante qui fait allusion au mythe de l’androgyne est sans doute la ressemblance physique 

d’Anna et Miguel. Cette ressemblance est soulignée plusieurs fois par le narrateur: « Miguel à cet âge 

ressemblait beaucoup à sa sœur ; (…) on les eût pris l’un pour l’autre. » (Yourcenar, 1981 : 12), « Ce 

visage effarouché parut à Don Miguel si semblable au sien qu’il crut voir son propre reflet au fond d’un 

miroir. » (Yourcenar, 1981 : 25), « Anna se trouvait en face de lui, (…). Ce visage étincelant de larmes 
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rappelait celui de Miguel » (Yourcenar, 1981 : 66). D’après nous, cet accent mis sur la ressemblance 

physique qui crée l’unité du couple a pour but d’affirmer l’androgynie des jumeaux. L’allusion à 

l’arrachement de l’être androgyne précise à nos yeux la réécriture du mythe de l’androgyne : La mort 

de Miguel est représentée comme un arrachement : « Il l’avait quittée ; il pensait qu’il ne l’abandonnait 

pas. La plaie de l’arrachement avait cessé de saigner. » (Yourcenar, 1981 : 62).  

Comme l’androgyne est le symbole de l’unité spirituelle et physique de l’être humain, l’existence de 

l’un est l’essentiel de l’existence de l’autre. La vie d’Anna qui se passe dans un couvent après la mort 

de Miguel le montre bel et bien : Anna semble un être sans âme, sans esprit, ou bien sans cœur : « Mais 

il n’y avait là ni mansuétude, ni austérité, ni humilité, ni patience au sens où elles l’entendaient. Anna 

était tout simplement ailleurs. » (Yourcenar, 1981 : 92) ; de même, « L’histoire d’Anna eut désormais 

la monotonie d’une épreuve longuement supportée » (Yourcenar, 1981 : 88). La vie joyeuse et 

harmonieuse d’Anna, Miguel et de Valentine avant la mort de Valentine donne l’impression d’un paradis 

terrestre, d’un âge d’or idéal. La mort de Valentine, l’événement perturbateur de la trame, marque 

l’entrée dans un âge de transition pour Anna et Miguel où ils commencent à découvrir pas à pas leur 

passion partagé pour l’un et l’autre et consument enfin cette passion. Cet alignement d’événements 

semble aussi une allusion à l’androgynie parce qu’il s’agit sans doute de la perte d’une atmosphère et 

de l’union initiales célestes et paradisiaques dont la nostalgie hante les deux personnages principaux. 

Nous pouvons dire, pour conclure que dans Anna soror, le mythe de l’androgyne révèle les 

caractéristiques d’un état initial harmonieux et bienheureux des hommes et que Marguerite Yourcenar 

réécrit le mythe platonicien sans en changer l’essentiel.   

D’une autre part, on peut dire que Marguerite Yourcenar recourt au mythe de l’androgyne, pour montrer 

sa perspective esthétique en y associant la perfection de la beauté masculine et féminine. Elle dit à ce 

propos qu’« il y a des vertus dites « masculines », ce qui ne signifie pas plus que tous les hommes les 

possèdent : le courage, l’endurance, l’énergie physique, la maîtrise de soi, et la femme qui ne détient 

pas au moins une partie n’est qu’un chiffon, pour ne pas dire une chiffe. J’aimerais que ces vertus 

complémentaires servent également au bien de tous. » (Yourcenar, 1980 :268) On peut dire que cette 

perception morale correspond aussi à la beauté physique. Dans la nouvelle intitulée Comment Wang-Fô 

fut sauvé de Nouvelles Orientales, le mythe de l’androgyne se manifeste comme un moyen de la 

perfection esthétique. Nous retrouvons l’évocation du mythe de l’androgyne dans l’aspect physique de 

Ling, qui est l’apprenti du peintre Wang-Fô, et de sa femme: « Wang-Fô rêvait de faire le portrait d’une 

princesse d’autrefois jouant du luth sous un saule. Aucune femme n’était assez irréelle pour lui servir 

de modèle, mais Ling pouvait le faire, puisqu’il n’était pas une femme. » (Yourcenar, 1963 : 14). La 

signification fondamentale qui se cache en-dessous du désir de Wang-Fô de peindre une femme en se 

servant d’un modèle mâle et sa volonté d’extraire la beauté féminine des traits masculins de Ling. Le 

peintre perfectionniste aspire de la même façon à peindre un homme en se servant de la femme de Ling 

comme modèle : « Wang-Fô parla de peindre un jeune prince tirant de l’arc au pied d’un grand cèdre. 

Aucun jeune homme du temps présent n’était assez irréel pour lui servir de modèle, mais Ling fit poser 

sa propre femme sous le prunier du jardin. » (Yourcenar, 1963 : 14). Ici, Ling est décrit par un certain 

aspect féminin et sa femme est décrite par des aspects masculins. Wang-Fô, le peintre impossible, voit 

dans la fusion physique des deux sexes la beauté humaine idéale. Le choix conscient et confiant de la 

peinture comme moyen de révéler l’aspect esthétique de l’androgynie prouve que Yourcenar nous donne 

de la manière la plus nette le rapport de l’androgynie à la beauté esthétique.   

La connotation bisexuelle ou homosexuelle du mythe de l’androgyne se voit le plus clairement dans Le 

Coup de Grâce, Alexis ou le traité du vain combat et L’Œuvre au Noir. Dans ces ouvrages cités, le 

mythe de l’androgyne se voit par les allusions à la fois implicites et explicites. En chaque cas, il est 

possible de voir un certain lien entre le mythe de l’androgyne et l’homosexualité, surtout 

l’homosexualité masculine. Dans L’Œuvre au Noir, à titre d’exemple, Zénon voit chez les jeunes 

hommes, pour qui il développe des sentiments amoureux et charnels comme Gerhart, le fils de joailler, 

les traits des jeunes filles : « (…) Gerhart avait eu des délicatesses de fille. » (Yourcenar 1991 :231); et 

une fille qui lui rappelle Gerhart : « C’était une fille de quinze ans à peine, mince comme un roseau, 

avec de longs cheveux d’un blond presque blanc et des yeux de source. Cette chevelure pâle et ces yeux 

d’eau claire rappelèrent à Zénon le jouvenceau qui avait été à Lübeck son compagnon inséparable. » 

(Yourcenar 1991 :293) Il est apparent que les attributs féminins de Gerhart et les attributs masculins de 
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cette jeune fille forment une analogie à l’androgyne. D’après Joséphin Péladan (2010 :30), 

« l’androgyne a pour première condition, la jeunesse. » Donc, la liaison et la transition entre les aspects 

féminins et masculins transmises par leur jeunesse, fait allusion au mythe de l’androgyne. Pourtant, il 

serait juste d’indiquer que la masculinité de la jeune fille ne sollicite aucun désir charnel ni amoureux 

chez Zénon. Elle ne fait rien que de lui rappeler de son compagnon. En outre, dans le même roman c’est 

Zénon lui-même qui justifie ses amours pour les hommes en s’adressant au mythe de l’androgyne : 

«Etait-ce soudain désir en présence des linéaments particuliers d’un corps, besoin de ce profond repos 

que dispense parfois la créature femelle, basse conformité à l’usage, ou encore, mieux caché qu’une 

affection ou qu’un vice, obscur souci d’essayer l’effet des enseignements hermétiques sur le couple 

parfait qui reforme en soi l’antique androgyne ? » (Yourcenar 1991 :227) On pourrait donc dire que 

Zénon lui-même voit ses amours de la manière platonique : d’après lui, l’amour ne distincte pas des 

sexes, ni des races, ni de âges…Cela nous mène vers le point de vue yourcenarien qui exalte l’amour et 

l’être humain sans faire distinctions.  

Dans Alexis ou le traité du vain combat, Alexis, qui confesse son homosexualité à sa femme Monique 

dit de lui-même qu’il ressemble aux femmes: « On ne s’éprend pas de ce que l’on respecte, ni peut-être 

de ce que l’on aime ; on ne s’éprend pas surtout de ce à quoi l’on ressemble ; et ce dont je différais le 

plus, ce n’était pas des femmes. » (Yourcenar 2010 :39) On s’aperçoit clairement qu’Alexis est  bien 

conscient de ses aspects féminins non seulement physiques mais aussi morals. Il admet qu’il porte en 

soi plus de caractéristiques féminines que masculines. En effet, élevé par sa mère et ses sœurs, sa 

personnalité douce et fragile reflète la naïveté féminine et son orientation sexuelle va de pair avec sa 

personnalité. Nous voyons également que pour Alexis, l’amour -soit homosexuel soit hétérosexuel- est 

serrement lié à la beauté : « Je vous ai dit que j’étais un enfant très sensible à la beauté. Je pressentais 

déjà que la beauté, et les plaisirs qu’elle nous procure, valent tous les sacrifices et même toutes les 

humiliations. » (Yourcenar 2010 : 36) On pourrait donc dire qu’Alexis voit la beauté comme une notion 

pleine qui n’accepte pas d’exceptions ou de différences et qu’il élève l’amour à un statut presque divine 

devant lequel le consentement aux chagrins et à l’affliction est volontaire. Il est bien manifeste que 

l’amour et l’androgyne platoniciens se coudoient dans ce roman, comme dans la philosophie de 

Marguerite Yourcenar.    

Dans Le Coup de Grâce Eric von Llhomond, personnage principal du roman, joue le jeu « amoureux » 

avec la sœur de son ami Conrad alors que c’est Conrad qu’il aime secrètement. Cette contradiction se 

voit souvent dans les traits masculins attribués à Sophie : « … sa voix douce et rude, ses cheveux tondus, 

ses petites blouses, ses gros souliers toujours encroûtés de boue faisait d’elle à mes yeux le frère de son 

frère. » (Yourcenar 1971 :158); « (…) si j’eusse aimé Sophie, c’eût été pour ce coup droit assené par un 

être en qui je me plaisais à reconnaître le contraire d’une femme » (Yourcenar 1971 :162); « Sophie était 

assise dans la cuisine devant la grande table de bois blanc ; elle se balançait mollement sur les pieds 

inégaux d’une chaise dont le dossier faisait avec le sol un angle inquiétant, étalant sous mes yeux des 

jambes gainées de soie caramel, qui étaient moins d’une jeune déesse que d’un jeune dieu ». (Yourcenar 

1971 :184) Eric, qui méprise généralement les femmes, a un sentiment semblable à l’amour pour 

Sophie ; cependant, il est clair que cet amour n’est pas pour une femme, mais pour une femme qui 

ressemble beaucoup à son frère et qui se comporte souvent comme un homme plutôt qu’une femme. La 

même contradiction se voit ainsi dans la ressemblance entre Sophie et Conrad : « … et que ce corps 

pesamment étalé me rappelait celui de mes camarades soignés dans le même état, et Conrad lui-même… 

! » (Yourcenar 1971 :186) ; « Elle ressemblait tout de même trop à son frère pour que je n’eusse pas 

l’impression de le voir mourir deux fois » (Yourcenar 1971 :245). On peut dire que l’aspect 

androgynique entre Sophie et Conrad permet à Eric de s’éloigner et de rapprocher en même temps son 

identité homosexuelle. Etant soldat et un homme égocentrique pour qui accepter sa vraie identité est le 

synonyme d’humiliation, l’amour de Sophie pour lui et son propre amour pour Conrad se mixent dans 

le mythe de l’androgyne. Nous avions déjà parlé du rapport entre le mythe de l’androgyne et la gémellité. 

Dans ce roman, bien qu’il ne s’agisse pas explicitement de gémellité de Sophie et Conrad, leur adelphie 

et leur ressemblance suffisent à établir la relation d’analogie du mythe de l’androgyne. Ainsi, le lien 

androgynique entre Sophie et Conrad devient l’indicateur de l’amour platonique implicitement accentué 

d’Eric pour Conrad : Pour Eric, Sophie se transforme en une réflexion de Conrad. On pourrait dire que 

ce triangle amoureux représenté par l'archétype d’androgyne permet au lecteur de voir précisément ce 
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qui est caché et sous-jacent, car il est impossible de ne pas percevoir un archétype, consciemment ou 

inconsciemment. 

En effet, on pourrait dire que pour Marguerite Yourcenar, comme pour Platon d’ailleurs, l’amour ne 

distingue pas de différence des sexes biologiques. Cela correspond au fait à la conception de disparition 

des sexes chez Yourcenar. Ce qui est important pour Marguerite Yourcenar n’est pas les qualités 

féminines ou masculines, mais c’est les qualités humaines. Autrement dit, l’être humain prime l’homme 

et la femme et ces deux sexes doivent composer ensemble la balance ultime de la nature. Nous voyons 

ici sans doute une vision humaniste: « Penser le masculin ne se fait pas, chez Yourcenar, hors de la 

pensée de l’humaine condition, et chaque être, sans rompre absolument la frontière entre les deux sexes, 

se doit de ne pas se figer dans les images de sa représentation culturelle et de posséder des qualités 

masculines et féminines. » (Collectif : Filaire, 2011 : 8). Selon l’écrivain, afin de former de telle balance 

et réunion, il faut qu’il existe des caractéristiques masculines chez une femme et des caractéristiques 

féminines chez un homme. Selon Yourcenar, cette sorte d’équivalence forme le yin et yang de l’univers 

car elle « sait bien que, (…) ces deux éléments du féminin et du masculin coexistent et sont 

interdépendants l’un de l’autre, quoique parfois l’un des deux se manifeste de manière plus évidente 

(…) » (Collectif : Filaire, 2011 :223). Ce rapprochement vers les sexes et les différences ou les 

associations de ceux-ci nous rappelle les deux archétypes jungiens : anima et animus. Carl Gustav Jung 

définit ces deux archétypes qui existent dans l’inconscient ou la psyché de chaque individu comme 

suivant : « Anima est l'image de l'âme représentée par une femme dans les rêves ou les fantasmes d'un 

homme. Animus est l'image des forces spirituelles dans la femme symbolisée par une figure masculine. 

Si l'homme ou la femme n'est pas conscient de ces forces internes, ces pouvoirs émergent par réflexion. » 

(Jung 2015 :129) Il nous serait permis de dire que le mythe de l’androgyne constitue l’image parfaite 

dans laquelle ces deux archétypes se confondent et se trouvent leur sens véritable. C’est à travers cette 

sorte de représentation que l’on pourrait fusionner l’anima et l’animus, l’homme et la femme dans 

l’image de l’androgyne. En résumé, cette vision holistique qui unifie d’une certaine manière l’homme à 

la femme et vice versa tend à éliminer les catégories sexuelles strictement binaires. Nous en voyons des 

exemples dans le récit intitulé Achille ou le Mensonge qui se trouve dans le recueil s’intitulant Feux, elle 

nous expose quelques-unes des qualités accordée à la féminité : « (…) Achille recula, laissa prendre ses 

bras, versa des larmes qui ne faisaient que parfaire son déguisement de jeune fille, (…) » (Yourcenar, 

1974 :48). « Les larmes » sont présentées comme des choses dignes de la féminité et sont relatives à la 

tendresse. De plus, dans le même récit, le personnage de Misandre est représenté par des aspects plutôt 

masculins que féminins : « (…) ; et les cheveux courts de Misandre, ses grands mains secouant celles 

des chefs, son aisance, la lui firent prendre d’abord pour la cachette d’un mâle. » (Yourcenar, 1974 :47) 

; « (…), puisque aussi bien le plus perspicace des dieux ou des bouchers n’auraient pu distinguer ce 

cœur d’homme de son cœur. Prisonnière de ses seins, Misandre écarta les deux battants qui gémirent à 

sa place, (…) » (Yourcenar, 1974 : 53). Misandre représente ici une femme masculinisée et cela nous 

montre l’idée de Yourcenar selon laquelle chaque femme doit être un peu homme, et vice versa. De 

même, dans Léna ou le Secret dans Feux, nous voyons un Harmodios qui est vu aux yeux de Léna 

comme « une maîtresse voilée » et comme une « femme impalpable. » (Yourcenar, 1974 :97). Bref, 

même si elle ne recourt pas directement à l’androgynie, des allusions implicites ou explicites imprègnent 

l’œuvre de Yourcenar et nous donnent perpétuellement l’idée de l’union des deux sexes. 

Marguerite Yourcenar pense que les qualités féminines sont la réceptivité, l'altruisme, l'empathie, la 

sensibilité, la patience, la compréhension, etc. et les qualités masculines sont l’audace, la stabilité, 

l’attachement, etc. D’après elle si une femme ne possède aucune caractéristique de la masculinité ne 

serait qu’une poupée et si un homme ne dispose aucune caractéristique féminine ne serait qu’un 

« sauvage ». En ce qui concerne cette vision, elle dit: « Je suis contre le particularisme de pays, de 

religion, d’espèce. Ne comptez pas sur moi pour faire du particularisme de sexe. Je crois qu’une bonne 

femme vaut un homme bon ; qu’une femme intelligente vaut un homme intelligent. » (Yourcenar, 1980 

: 265). On peut donc dire qu’il existe seulement une vérité et celle-là n’appartient pas au sexe féminin 

ou au sexe masculin. C’est justement la vérité humaine que l’on doit suivre et qu’elle cherche à rendre 

visible et sensible cette vérité dans ses œuvres. Il est clair que cela constitue aussi l’un des aspects du 

mythe de l’androgyne car « Le schème androgynique représente fantasmatiquement la résolution de la 

tension sexuelle, mais tout aussi bien, il représente l’exaspération de celle-ci, en tout cas, un 
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accroissement de sa capacité. C’est que l’androgyne est toujours « rêvé » par l’inconscient comme une 

entité organiquement supérieure à l’être monosexué qui est le résultat d’une brisure.» (Libis 1980 :132) 

Afin de conclure, on pourrait dire que le mythe de l’androgyne se trouve par tous ses aspects cités dans 

l’œuvre romanesque yourcenarienne : L’androgynie représente pour elle une unité initiale harmonieuse 

et bienheureuse. En réécrivant le mythe dans Anna soror, elle transfère cette tournure de perception. 

Anna et Miguel, les jumeaux qui ont partagé le même ventre, forment l’union parfaite de l’androgyne 

non seulement par leurs traits physiques mais aussi par leur réunion charnelle et spirituelle. Dans le 

mythe de l’androgyne, elle voit également l’expression d’une perfection de la beauté physique masculine 

ou féminine. Cette perception s’affirme explicitement dans la nouvelle intitulée Comment Wang-Fô fut 

sauvé se trouvant dans le recueil nommé Nouvelles orientales. La liaison entre les orientations ou 

identités sexuelles et le mythe de l’androgyne se voit le plus explicitement dans Le Coup de Grâce, 

L’œuvre au Noir et Alexis ou le traité du vain combat. On peut dire que pour Marguerite Yourcenar 

l’amour est quelque chose de presque sacrée et il est libre de toutes contraintes, contradictions des 

étiquettes sociales, religieuse, traditionnelles ou biologiques. Le mythe de l’androgyne l’aide à 

s’affranchir la tutelle sociale, psychologique, traditionnelle ou sexuelle.  Nous pourrions ajouter ainsi 

que la reprise du mythe de l’androgyne par Marguerite Yourcenar à plusieurs reprises marque presque 

toujours une vision platonicienne de l’amour.   
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Öz 

Dil denildiğinde akla gelen kavram onun sözcük, ses ve dilbilgisinden meydana gelen iletişim aracı olup, 

toplum yaşamındaki en önemli unsurlardan birisi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Dil her şeyden 

önce sözel aktiviteleri kapsamakta olup, duygu, düşünce, dilek, vb., eylemleri ifade etmek için de ses ve 

fonolojiyi kullanmaktadır. Ayrıca konuşma organlarımızca üretilen ve bir vokal araç olan dil, eğitmen ve 

öğrenciler arasındaki iletişimde düşüncelerin paylaşımını da mümkün kılar. Bu düşünceler beyin tarafından 

algılanır, fikir ve görüşler halinde işlenir, ve böylece etrafta olup biten olaylar algılanabilir. Dil bilmenin 

öneminden yola çıkılarak, çalışma, yabancı veya ikinci dil öğreniminde önem teşkil olan unsurları incelemek 

ve etkin bir yabancı dil edinimi elde etmek amacıyla hazırlanmıştır. Adı geçen unsurlar dilbilimi çerçevesi 

içerisinde iki alt gruba ayrılmaktadır. Bu maddeler iç ve dış unsurlar olarak iki grupta sınıflandırılabilir ve 

yabancı veya ikinci dil ediniminde büyük bir öneme sahiptir. Çalışmada iç ve dış unsurlar incelenerek 

aralarındaki benzerlikler, farklılıklar ve diğer ilişkili konular açıklanmıştır. İç unsurlar yaş, cinsiyet, kişilik, 

biliş ve motivasyon, ve Dış unsurlar, kültür ve statü, eğitim ve diğer yabancı dil konuşan bireylerle iletişimdir. 

Çalışma genel anlamda yabancı veya ikinci dil bilgisinin son derece önemli olduğu, günümüzde adı geçen 

unsurlar göz önünde bulundurulduğu takdirle hedeflenen seviyede dil ediniminin mümkün olabileceği 

belirtilmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Yabancı/ikinci dil; iç ve dış faktörler; motivasyon; dil edinimi 

An efficient language acquisition 

Abstract 

The concept what comes into mind that when the language is heard is a communicational tool which consists 

of word, voice and grammar and this reality is accepted by everybody and it is one the most important elements 

in social life. Language, primarily includes verbal activities and voice and phonology are used to express 

emotions, thoughts, wishes and other actions. In addition, language which is a vocal tool produced by our 

speech organs, also it provides the sharing of thoughts in the communicative activities among teachers and 

learners. These thoughts are perceived by the brain, processed into ideas and opinions, so that events happening 

around can be perceived. Due to the importance of knowing the language, the study was prepared for examining 

the elements that are important in a target  or second language learning and for  an effective foreign language 

acquisition. The elements mentioned, are divided into two sub-groups within frame of linguistics. These items 

are internal and external elements and are of great importance in foreign or second language acquisition. In this 

study, internal and external factors are examined and similarities, differences and other related issues are 

explained. Internal factors include age, gender, personality, cognition and motivation, external factors, culture, 

status, education, and communication with other people. It is stated that foreign or second language knowledge 

is very important in general, and language learning will be possible if the factors mentioned above are taken 

into consideration.  
 

Anahtar Kelimeler: Foreign/second language; Internal and external factors; Motivation; Language acquisition 

 

1. Giriş  

Dil herhangi bir ülkede, insanlar tarafından kullanılan en temel ve en önemli iletişim vasıtasıdır. 

Günümüz dünyasında bireyler en az bir yabancı dili öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bununla beraber 

dil sözcükler, sesler ve gramerden meydana gelen bir iletişim aracı veya herhangi bir ülkede veya iş 

kolunda insanlar tarafından kullanılan iletişim sistemidir. Ayrıca dilin insanların yaşamlarındaki en 

önemli kavram olduğu da gayet açıktır. Dil, insanların düşünce, duygu ve dileklerini ifade etmek için, 

öncelikle sözel aktiviteleri kapsamakta ve sesler ve fonolojiyi kullanan insanların dilbilgisel araçlarının 

bir bölümünü oluşturmaktadır. Konuşma organlarımızca üretilen bu vokal dil, öğrenciler arasında 

düşüncelerin iletişimine yardımcı olur. Öncelikle, bu düşünceler beyin tarafından algılanır, düşünce ve 

görüşler halinde işlenir, böylece etrafta olup bitenler algılana bilinmektedir. Çoğu zaman bu düşünceler 

dili bir davranış olarak tanımlar ve bu dil vücut hareketleri ve yüz ifadeleri gibi fiziksel eylemlerimizi 
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kapsamaktadır (Pierce,& Eplin, 1999, cited in Murdelvia & Hamzah), 2016. Bu bağlamda, günümüz 

dünyasında insanlar bir yabancı ve/veya ikinci dili öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca bu konu 

geçmişten bu yana yıllardır ülkemiz gündeminde üzerinde yoğun bir şekilde durulan konudur 

(Bayraktaroğlu, 2015; Köksal & Ulum, 2018). 

Dil edinim süreci, bireylerin ana dillerinden başka bir dili öğrenmelerine vasıta olan bir süreçtir. Bu 

zaman zarfında bazı bireyler yeni bir dili çeşitli faktörlere ve değişkenlere bağlı olarak, bireylere nazaran 

daha hızlı ve daha kolay bir biçimde öğrenmektedirler.  Diğer yandan, öğrencilerin kontrolü dışında 

olan ve başarılarını etkileyen çok önemli faktörler de vardır. Bunlar içsel ve dışsal faktörler olarak 

gruplandırılmaktadır. Bu faktörler, öğrenme hedefine konulan dilin edinilmesinde yararlanılan metotları 

ve yöntemlere etki eden karmaşık bir olgudur.  

Yapılan araştırmalarda göre dünyadaki en yaygın konuşulan dil İngilizcedir (Hayakawa, 2016), diğer 

dillerin de kendine göre farklı kullanım oranları ve sayıları vardır. İki ya da daha fazla dilin iş hayatında 

büyük bir avantaj sağlaması hayatı yeni bir boyuta getirebilir. İngilizce iş bulma olasılığını arttır ve 

kişilere yüksek bir özgüven sağlamasının yanısıra bireylerin diğerlerinden bir adım önde olmasını 

sağlar. Dil bilmek sağlık açısından son derece önemlidir, tıp alanındaki araştırmalar, ikinci dili 

öğrenmenin, Alzheimer ve Dementia gibi beyinle ilgili birçok hastalığın görülme olasılığını azalttığını 

veya gerilettiğini ifade etmektedir, ayrıca bu durum da birden fazla dil bilmenin beyin üzerinde olumlu 

bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  

2. Ülkemizde İngilizcenin Durumu 

İngilizce, ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu’na ticaret vasıtasıyla girmiştir, Eğitim boyutu ile girmesi de 

yine bunu izleyen yıllarda olmuştur. 1863'te New Yorklu bir işadamı tarafından finanse edilen Cyrus 

Hamlin ve Christopher Robert’in, Osmanlı İmparatorluğu ile yaptıkları anlaşma neticesinde, İstanbul 

Boğazı’nın yakın bir konumda okul açtıklarını görmekteyiz. Bu okulun adı şu anda hâlâ eğitim 

faaliyetlerini sürdüren Robert Koleji idi. Hamlin ve Robert, okulun dil öğretim programında, İngilizceyi 

Arapça ile birlikte öğretmeyi seçmişlerdir. Bundan sonra benzer tarzdaki yeni okulların ve bu okullarda 

öğrenim gören öğrencilerin sayılarının da gün geçtikçe artmakta olduğu görülmektedir. 

İlk başlarda altı okul ve seksen dört öğrenci var iken daha sonraları, 1840 ile 1870 yılları arasında 233 

okul ve bu okullarda öğrenim gören 5880 öğrenci vardı. Bu okullar genel olarak çok gözde olmaya 

başlamıştır çünkü İngilizcenin diğer yabancı dillerden giderek daha fazla kullanılmaya başlaması ve 

İngilizce bilenlerin yüksek gelirli iş bulabilmesi bu kurumları daha popüler hale getirmişti. Ayrıca, 

İngilizce ile eğitim yapan okullar, daha verimli ve etkiliydi. Robert Koleji günümüzde hâlâ Türkiye’nin 

en prestijli okullarından biridir. Sarıçoban & Sarıçoban da, (2012) Türkiye’de İngilizce öğretimi 

konusunda şu görüşlerini ifade etmektedir; Cumhuriyetinin kurulduğu günden şu ana kadar yabancı bir 

dilin eğitim ve öğretimi hususunda çok değişik fikirler öne sürülmekteydi. Atatürk dünyadaki diğer 

milletlerden çok daha fazla yabancı dil eğitimine ağırlık vermiş olduğu bilinen bir gerçektir, 

demektedirler. İngilizce günümüzde Türkiye'de çok popüler dil olmasına rağmen, İngilizce öğretimi 

konusunda bazı yetersizlikler olduğu ve İngilizceyi tam anlamıyla bilen bireylerin sayısının yeterli 

düzeyde olmadığı belirtilmektedir. 

Son elli yılda ülkemizde İngilizce öğretimiyle ilgili konu irdelendiğinde orta ve yüksek öğrenimde 

İngilizce dersler verilmesine rağmen, İngilizcenin Türkiye’de etkin olarak öğrenilen bir 'yabancı dil ' 

olma özelliğinin gerçekleşmediği söylenebilir. Ayrıca buna ek olarak, İngilizcenin bir lingua franca 

(ortak dil) olmasına rağmen, Türkiye’nin de içinde olduğu Batı Asya ülkelerinde, uluslararası ve/veya  

yerel kullanım dili olarak gelişmediği de gözlemlenmektedir. 

Gittikçe gelişen ve değişen dünyamız, yabancı dil eğitim değişiklikleri ve reformları gerektirdiğinden, 

Türkiye'deki eğitim sisteminde, son 20 yılda büyük değişiklikler ve yenilikler görülmüştür. 1997 yılında, 

ilköğretim okulu sistemi, okulu bırakma oranlarını azaltmak ve kızların eğitim sisteminde daha uzun 

süre kalmasını sağlamak için beş yıl süren zorunlu eğitim sisteminden sekiz yıl devam eden zorunlu 

eğitim sistemine geçmiştir. Türkiye'nin eğitim sistemine, 2003 yılında hayal kırıklığı yaratan 

uluslararası sınav puanları görüldükten sonra, eksiklikleri gidermek amacıyla yapılandırmacı bir 

yaklaşıma doğru dönüşüm olmaya başlamıştır. Eğitim felsefesi, öğretim stilleri, öğretmen ve öğrenci 

rolleri, müfredat programı ve diğer konularda da birtakım düzenlemelerin olduğu görülmüştür. 2012 

yılında, ilk ve orta dereceli okul sistemi, 8 yıllık zorunlu eğitim sisteminden, 12 yıla kadar devam eden 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enTR823TR823&q=Christopher+Robert&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sCi0tMxSgjKzs4y11LOTrfSTSosz81KLi-GM-PyC1KLEksz8PKu0_NK8lNSiRaxCzhlFmcUl-QUZqUUKQflJqUUlACnh0cJWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjXztDQpYXlAhWx-ioKHZ24CIAQmxMoATAoegQIDRAh
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ve daha fazla öğretmenin işe alınmasına olanak sağlayan ve daha fazla orta öğretim kurumunun inşa 

edilmesini gerektiren bir 4 + 4 + 4 sistemine dönüştürülmüştür. Bu arada, her birinde akıllı tahta 

kurulumu olan pilot okullarda  tablet  bilgisayar kullanan 12.800 ilk ve ortaokul öğrencisi ile birlikte, 

ulusal olarak büyük çapta eğitim teknolojisi çalışmaları da başlatılmıştır. Ülke çapında yapılan bir pilot 

çalışmanın ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'de her öğrenciye (toplam 12 milyon) ve 

sınıflara 570.000 akıllı tahta, her öğrenciye bir tablet bilgisayar (toplam 12 milyon) sağlamayı 

amaçlamaktaydı (MEB, 2013).  

Her ne kadar eğitim büyük reformlar kağıt üzerinde mükemmel görünse de, öğretmenler için ders 

planlamalarında yeni zorluklar, yetersiz konu/içerik bilgisi, öğretmenlerin yeni teknolojileri kullanma 

becerilerinin yetersizliği, zayıf ders kitabı kalitesi, öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar ve öğrencilerin 

değişen rolleri ve öğretmenler için yeterli destek ve hizmet içi eğitim eksikliği genelde rastlanabilen 

durumlardan bazılarıdır (Guo, 2007). Eğitim reformlarının olası etkileri tartışılırken, ilgili alan yazın, 

öğretmenlere sağlanan mesleki gelişim desteğinin niteliğine, içeriğine ve zamanlamasına bağlı olarak 

reform girişimlerinin başarılı veya başarısız olduğunu belirtmektedir (Roeser ve diğerleri, 2012).   

3. Dil Öğreniminde Motivasyon 

Motivasyon, Yabancı/İkinci Dil (L2) öğrenmede başarıya önemli ölçüde katkıda bulunan bir faktördür. 

Yabancı/İkinci Dil (L2) motivasyonunun çoğunlukla dil yeteneği ve öğrenme koşulları bağlamında 

büyük önem taşıdığına inanılmaktadır (Cheng ve Dörnyei, 2007). L2 motivasyonunun doğası ve L2 

öğrenimine etkileri üzerine yapılan kapsamlı araştırmalara göre, Dörnyei ve Ushioda'nın (2011) dört ana 

başlıkta sınıflandırdığı, L2 motivasyonunun kendine özgü farklı kuram ve çerçeveleri vardır, bu dört 

unsur; a. sosyal & psikolojik, b. bilişselleştirilmiş, c. süreç odaklı, ve d. sosyal-dinamik  çerçevedir.  

L2 motivasyonunu oluşturma stratejilerini, Dörnyei (2001) tarafından hedefle ilgili davranış ve L2 

öğreniminde sistematik ve uzun vadeli olumlu değişiklikler yaratabilen teknikler ve aktiviteler olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tür stratejiler öğretmenler, ebeveynler, akranlar ve öğrenciler tarafından sınıfta 

veya sınıftan başka bir ortamda kullanılmaktadır. Birçok araştırmacı, öğretmenlerin öğrencileri motive 

etme görevinin kendilerinin sorumluluğunda olduğuna inanmaktadır (Chambers, 1999; Dörnyei, 2001). 

Öğretmenlerin sınıflarla neler yapabileceği bağlamında, L2 motivasyon stratejileri, öğrencilerin L2 

motivasyonunun onların belirli becerilerini arttırmak ve sürdürmek için öğretmenlerin onlara 

müdahalelerini gerekli hale getirmektedir (Guilloteaux, 2013). Motivasyonun önemi konusunda sayısız 

çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları; Bernaus, Wilson ve Gardner (2009), Ciocirlan, (2016), Elliot 

& Dweck (2013), Kajonius & Björkman (2018), Lyons, Evans, & Helle, (2019). Prusik & Szulawski 

(2018). Bu çalışmaların hepsinde, başta dilbilimsel olmak üzere değişik bağlamlarda motivasyonun etki 

gücünü doğrulanmaktadırlar. L2 motivasyon stratejileri konusunda en etkili çalışma Dörnyei ve Csizér 

(1998) tarafından yapılan çalışmadır.  

L2 motivasyon stratejilerinin çeşitli bağlamlarda etkinliği doğrulanmıştır, ancak öğretmenlerin L2 

motivasyon stratejilerini kullanımını neyin kolaylaştırdığı veya engellediği konusunda çok az sayıda 

çalışma mevcuttur. İlgili nedenleri araştıran bilim insanları arasında Cowie ve Sakui’nin (2011) 

yaptıkları çalışma büyük önem taşımaktadır. Cowie ve Sakui (2011) İngilizce öğretmenlerinin L2 

motivasyonu ve kullandıkları stratejiler üzerine değişik bakış açılarını incelemişlerdir. Spesifik olarak, 

öğretmenlerin teorilere ve jargona dayanarak L2 motivasyonu anlayışını analiz etmişlerdir. Ve 

öğretmenlerin öğrencilerin L2 motivasyonunu geliştirme becerilerine olan eğilimlerini değerlendirmiş 

ve dört L2 grup belirtmişlerdir. İlgili çalışma, öğretmenlerin L2 motivasyonunu anlamalarının ve 

konuyla ilgili bilgi sahibi olmalarının kazanılan bir edinim olduğu ve bu edinimin öğretmenlerin strateji 

kullanımını etkilediğini ileri sürmektedir. 

Eğitimin zamanın ihtiyaç ve gereklerine göre değişim gösterdiği ve yenilenmesi gerektiğinden (Johnson 

ve Golombek, 2002) öğretmenlerin L2 motivasyonu algıları, deneyim kazandıkça gelişecektir. Bir takım 

yüzeysel araştırmalarda, öğretmenlerin neden L2 motivasyon stratejilerini benimseme konusunda 

isteksiz olduklarının sebebi de hâlâ açığa kavuşmuş değildir.  

Öğrencilere motivasyonlarının dolayısıyla da başarılarının artması için yabancı dil öğretiminde iki 

metodoloji kullanılabilir; bunlar iletişimsel metodoloji ve öğrenen odaklı metodoloji. Her iki yöntemin 

de eksileri ve artıları vardır. İletişimsel metodoloji başlangıç seviyesindeki öğrencilerde daha iyi 
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sonuçlar verirken öğrenen odaklı metodolojiyi ileri seviyedeki öğrenciler için tavsiye edilmektedir. 

Öğrenen odaklı aktiviteler 40 yıl kadar önce ortaya çıkan bir yabancı dil öğretme metodolojisidir. 

İletişimsel metodolojiye bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. İletişimsel metodoloji öğrencilere oynamaları 

gereken belirli roller verir: örneğin dersteki öğrenciler garsonun ve sipariş veren kişinin aslında bir 

gerçek bir lokanta ortamında olmadığını bilir. Herkes öğrencilerin aslında ihtiyaç duymadıkları 

senaryoları ve rolleri ifade ettiklerini de  bilmektedir.  

Motivasyon konusuyla bağlantılı olarak, özerklik (self-determination) teorisi, Deci ve Ryan (1985) 

tarafından dil öğrenimiyle ilgili olarak ortaya atılmış ve içsel ve dışsal kavramlarının ayrıntılı olarak 

açıklanması amacını taşımaktadır. Yazarlara göre insanların otonomiye olan gereksinimleri doğuştan 

gelen ve kendi kendine ortaya çıkan, öz-düzenlemeli bir gereksinimdir (Ayyılmaz ve Biçer, 2016; Borg 

ve Al-Busaidi,  2012).  

4. Dil Öğrenme Stratejileri 

Oxford, öğrenme stratejilerini “…. öğrencinin öğrenmeyi daha kolay, daha pratik, ve eğlenceli, daha 

etkin ve yeni durumlara daha aktarılabilir duruma getirmeye yönelik olarak gerçekleştirdiği belirli 

eylemler” olarak tanımlar. Bu bağlamda, öğrenme stratejileri, öğrencileri daha yetkin dil öğrenenleri 

olmalarını sağlamak için onları aktivitelerin içine dahil etmek, anlamına gelir. (Oxford, 1990). 

Stratejiler, ikinci dilde iletişimsel yeteneklerin geliştirilmesi için gerekli olan öz-yönelimli katılım 

unsurlarıdır. (O’Malley ve Chamot, 1990). Bu alandaki araştırmalar bilinçli stratejilerin doğrudan dil 

edinimi ile ilgili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Rubin ve Wenden stratejileri öğrencilerin ikinci bir dilin 

öğrenmesini düzenleyen ve ayarlayan davranışları olarak tanımlamaktadır (1987). 

Yeni bir dil öğrenmek, zaman gerektiren karmaşık ve zor bir süreçtir. Yeni bir kültürün, tarzın ve 

düşüncenin benimsenmesini içerir (Brown, 2000). Yeni bir dil öğrenenlerin, mesajları yeni dilde 

kavramak için, zihinsel ve duygusal olarak kendilerini adamaları gerekmektedir. Hosseini ve 

Pourmandnia (2013), bir öğrencinin sınıfa girdiğinde tüm kişiliğini, inançlarını ve tutumlarını 

beraberinde getirdiğini söyler. Horwitz (1987), öğrencilerin dil öğrenimi ile ilk temaslarının dil 

öğrenmeye yönelik inançlarını etkileyebileceğini belirtmektedir. Bernat ve Gvozdenko (2005) 

inançların öğrencilerin motivasyon seviyelerini ve öğrenme tarzı seçimlerini etkilediğini söylemektedir. 

Dil öğretmenleri, öğrenme başarısını etkileyebileceği için öğrencilerin dil öğrenme inançlarını bilmeleri 

gerekir. (Horwitz, 1987). Bu konuda Stern (1983), öğrenmenin, öğrenenin iç özelliklerinden 

etkilendiğini ifade eder. Bir dili öğrenme konusundaki inançların ve stratejilerinin büyük bir önemi 

olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, Wenden (1991), dil öğrenme inançlarının, öğrencilerin dili nasıl 

öğrendiklerini anlamada önemli bir yere sahip olduğunu belirtmektedir . 

Ayrıca, Horwitz “öğrenenlerin inançlarını, öğrenenlerin öğrenme faaliyetlerinden bekledikleri” olduğu 

şeklinde belirtir (1987). İnançlar, insan davranışı ve öğrenme aktivitesini içeren her türlü disiplindeki 

anahtar kavramlardır (Sakui ve Gaies, 1999). Buna paralel olarak, Gabillon (2005) inançların her konuda 

öğrenmeyi ve davranışı ifade ettiğini belirtmiştir. İnozu de (2011) yabancı dil öğrenmeye ilişkin inancın 

öğrencilerin dil öğrenme ile ilgili gelecekteki aktiviteleri etkileme gücüne sahip olduğunu öne 

sürmektedir.  

Öğrenme stratejileri ile ilgili olarak, eğitim kurumlarının(okul), öğretmen ve öğrencinin bir üçgenin üç 

önemli noktası olduğu da unutmamalıdır. Okulun  önemli unsur olarak, gerçek yaşamla ilgili her şeyin 

öğretildiği bir ev olduğu düşünülebilir.  Ayrıca öğrencinin okulda öğrendiği şey “kapalı kapılar için bir 

anahtar ve erdem yollarına bir rehber” olmalıdır. Herhangi bir okul veya eğitim kurumu öğrenciye 

yetersiz ya da yanlış fikirler önerirse, onu boş olan bir birey haline dönüştürebilir böylece gelecekteki 

niteliksiz insanların yuvası  haline dönüşebilir. 

5. Metodoloji 

Çalışmada literatür tarama yapılmıştır. Araştırmaya başlanırken yazar, ilgili konu ile benzer önceki 

araştırmaları ve ilgili alan yazını taraması gerekir. Bir başka deyişle ilgili konuda kimin, hangi konuyu, 

ne zaman araştırdığı, ve hangi çıkarımlara ulaşıldığını bilmek durumundadır. Bu nedenle araştırmalarda, 

önceden yapılan araştırma ve verilerini taramak gerekir.  
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Balcı’ya (2005) göre literatür tarama, verinin toplanması ve elde edilen verinin tartışılması ve ayrıca 

verilerin, ortaya konan problem durumuyla olan bağının doğru olarak ilişkilendirilmesi ve 

verilerin/bilgilerin sınıflandırılmasından oluşmaktadır. Buna göre araştırma konusu; bilginin 

geliştirilmesi sürecidir denilebilir. Karasar (2005), ise literatür taramayı, mevcut olan kaynaklar ve 

belgeleri inceleme yolu ile veri toplama olarak tanımlamıştır. Literatür tarama, araştırmaya konu olan 

problem durumunun anlaşılmasını sağlar ve çalışmanın tarihsel bir temelde konumlandırılmasına fayda 

sağlar. Bu çalışmada literatür tarama, yabancı dili bilme kavramını netleştirmemize yardımcı olabilir, 

çünkü yabancı dil öğrenimindeki kaygı, teşvik, yetenekli olma gibi pek çok unsurun etkili olduğunu 

ifade etmektedir (Abidin, 2012).   

6. Tartışma: Dil Edinimi ve İlgili Faktörler 

Dil ediniminin ne demek olduğu ile ilgili tanıma, basitçe “Dil edinimi nedir?” sorusuyla başlayabiliriz. 

Bu sorunun pek çok farklı cevabı olabilir. İlk tanımlamamız, dil öğreniminin birinci ve/veya ikinci bir 

dili öğrenme süreci olduğudur. Dil öğrenimi dilbilimciler, psiko-dilbilimciler ve psikologlar tarafından  

yoğun bir şekilde günümüze kadar araştırılan konu olmuştur. Bazı çalışmalarda çocukların başlangıçta 

konuşmayı öğrenmeleri tatmin edici bir biçimde tanımlanmamış olsa da, pek çok çalışma çocukların 

gramere yönelik doğal bir tutum ve tepkiye sahip oldukları ve  duydukları dile ilişkin bir dizi gözlemlerin 

çıkarımlarını içermektedir. Çocuklara, ana dillerinin sözcük ve seslerini pekiştirme yoluyla 

öğrenirlerken, nadiren öğrendikleri gramerle konuşma yetisini hızla öğrenirler. Bu durum Chomsky 

tarafından ortaya konan teoriyi desteklemektedir. Bu bakış açısına göre çocuklar herhangi bir dilin 

gramerini kolayca öğrenebilirler, çünkü tüm modern/yaşayan diller insan beyninin doğuştan sahip 

olduğu bir kapasite bağlamında evrensel özelliklere sahip olan “karmaşık bir gramer yapısı” üzerine 

kuruludur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, bir yaşında bir bebek sadece işaret ederken, iki yaşında 

soru sorabilir, eleştirebilir ve sözcükler söyleyebilir, dört yaşında ise tutarlı bir biçimde karşılıklı 

konuşmalar yapabilir ve ayrıca  ilginç sorular da sorabilir. İngiliz dili edinimi sürecinde çocukların 

gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, dört yaşındaki çocukların sözlü dilin fonolojik özelliklerini 

yetişkinlere benzer biçimde ürettiklerini, binden fazla sözcük dağarcıklarının olduğunu ve yetişkin 

dilinde gözlenebilen yapı, tür ve biçimlerine benzer cümleler ürettiklerini belirtmektedir (Hoff, 2008). 

Paragrafın başında sorduğumuz ilk sorunun ardından şimdi diğer bir önemli soru “İkinci dil edinimi 

nedir?” ifadesi şu şekilde tanımlanabilir; İkinci dil edinimi, ana dil kazanıldıktan sonra ikinci bir dilin 

öğrenilmesidir. Bu genellikle ana dil ediniminden yıllar sonra başlar ve daha diğer dil edinimi olarak da 

adlandırılabilir. İkinci dil edinimi (SLA/second language acquisition) kavramı 1960’lı yılların 

sonlarında görülmeye başlamıştır. Bu kavram, öğretim, dilbilim, psikoloji ve çocuklarda dil edinimi 

alanlarından beslenen disiplinler arası bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmıştır (Huebner, 1998). 1980’li 

ve 90’lı yıllarda ve 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde SLA metodoloji ve kapsam bakımından çok geniş 

bir boyut haline gelmiş, 40 yıldan daha uzun bir gelişim sürecinden sonra otonom bir disiplin olma 

noktasına ulaşmıştır (Larsen-Freeman, 2000). İkinci/yabancı dil edinimi çalışma ve araştırmalarında ilk 

aşama, ikinci dil ediniminin araştırma konusunun ne olduğuna dair açık ve net bir fikrin 

oluşturulmasıdır. Bu fikir son derece önemlidir, çünkü farklı araştırmacılar konuya çok çok çeşitli yorum 

ve açıklamalar getirmişlerdir. İkinci/yabancı dil edinimi, insanların ana dillerinden başka dilleri 

kazanımlarını inceleyen bilimsel bir araştırma alanıdır. Araştırma alanı ilk olarak birinci dilin ediniminin 

ardından başlamakta ve çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerini kapsamaktadır. Değişik eser ve 

literatürde, çalışma alanı ikinci bir dilin öğreniminde bir dizi çıktıya katkı sağlayan oldukça karmaşık 

etkileri ve oluşumları incelemektedir. 

Ayrıca, içsel faktörlerin ikinci dil ediniminde çok büyük etkisi vardır. İçsel faktörler kişilik, yaş, 

cinsiyet, motivasyon ve biliş olarak adlandırılabilir. Buna göre yaş, ikinci dil öğrenimini etkileyen 

önemli faktörlerden biridir. Gençlerin ve yetişkinlerin çocuklarla karşılaştırıldığında daha etkin ikinci 

dil öğrenicileri olduklarına dair çeşitli görüşler vardır (Müezzin, & Özata, 2019; Singleton, 1995). İkinci 

dil öğrenimini etkileyen diğer bir içsel faktör de cinsiyettir (gender). Ellis (1994) cinsiyet (sex) ve 

(toplumsal) cinsiyet (gender) arasında  farklılıklar olduğuna işaret etmektedir. Birincisi biyolojik bir 

farklılığı ifade ederken, ikincisi ise toplumsal bir farklılığı göstermektedir. Çoğu dilbilimci İngilizce 

“gender” sözcüğünü tercih eder çünkü sözcük “erkek” ve “kadın” arasındaki sosyal yapıya vurgu 

yapmaktadır. Dilbilimin bir alt branşı olan İkinci Dil Edinimi son 40 yılda oldukça özgün bir araştırma 

alanı haline gelmiştir. İlk başlarda cinsiyet araştırmaları SLA(ikinci dil edinimi) alanındaki konulara 
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odaklanmıştır. Bununla birlikte bakış açılarındaki bazı değişimlerle bilim insanları öğretmen ve 

öğrencilere gittikçe daha çok odaklanmaya başlamışlardır. Son yıllarda, pozitivist görüşlerle ilgili 

sadece birkaç çalışma mevcuttur, ayrıca bu görüşler pek çok bilim insanınca desteklenmiştir. Diğer 

yandan, motivasyonun dil öğreniminde çok önemli bir öğe olduğu söylenebilir. Motivasyon kısaca 

öğrenicinin arzuları, tutumları ve çabası olarak tanımlanır ve bir yabancı veya ikinci dili öğrenmede 

başlıca temel unsurlardan biridir (Ahmadi, 2018; Gardner, Tremblay & Masgoret, 1997; Harmer, 2007).  

Dışsal faktörler de ikinci dilin ediniminde içsel faktörler kadar önemlidir. Dışsal faktörler, öğretimi, ana 

dil konuşucularına erişim olanaklarını, kültür ve statüyü, ve (dışsal) motivasyonu kapsamaktadır. 

Şüphesiz ki dil edinimi genel yapıda psiko-dilbilimsel süreçleri içermektedir. Bununla beraber öğrenme 

hızına ve kazanılan yetkinlik düzeyine göre oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bunun yanı sıra, bireysel 

farklılıklar üzerine yapılmış araştırmaların oldukça dikkate değer bir önemi vardır. Kültür konusunda 

ise, bir balık için su neyi ifade ediyorsa, insanlar için de kültür aynı şekilde önem taşır. Brown (2007) 

kültürü “belirli bir dönemde yaşayan insan topluluğunu ifade eden gelenekler, sanat, düşünceler ve 

beceriler” olarak tanımlar. Kültür benzersiz bir olgudur ve kültürün kıyafet, yiyecek ve tatil gezileri gibi 

yüzeysel unsurlarla tanımlanabileceği düşüncesi oldukça sığ bir düşüncedir. Bu konuda birinci yazar 

Tosuncuoğlu (2017) “Günümüzde tüm metot ve yöntemler, kültür ile dil arasındaki bu karşılıklı ilişkiyi 

öğretmeye çalışmaktadır. Kısaca, yabancı dil öğretiminin  yabancı  kültür  öğretimi olduğu, bunun 

yabancı dil sınıflarında öğretildiği söylenebilir”, demektedir. Buradan hareketle dilin, kültürden 

ayrılmaz bir unsur olduğu anlaşılmaktadır. Dil öğrenimi, ilgili kültürün dilsel yönlerinin öğrenimini de 

kapsamaktadır. İkinci dil öğrenimi kuşkusuz ikinci bir kültürün algılanışıdır. Öğrencilerin öğrenim 

gördükleri ortam, o dilin kültürünün var olduğu bir ortamdır. Türkiye’de veya başka bir ülkede 

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler bile İngilizcenin kültürel arka planına dair bir şeyler 

bilmek zorundadırlar.  

Ana dil konuşucularına erişim ikinci dil öğreniminde göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden 

birisidir. Ana dil konuşucularıyla sınıf içinde veya dışında iletişim kurma olanağı öğrencilere büyük bir 

avantaj sağlar. Bütünüyle bakıldığında, bir dili anadil olarak konuşan bireyler dilsel modellerdir ve 

öğrencilere benzersiz bir dönüt sağlayabilirler. Açıkça görülmektedir ki, ana dil konuşucularıyla yüz 

yüze iletişime sahip olmayan ikinci-dil öğrencilerinin öğrenme gelişimleri, özellikle yetersiz konuşma 

becerisi ve kötü telaffuz gibi dil öğreniminin sözel yönleri bakımından muhtemelen daha yavaş 

olacaktır.  

İkinci dil öğreniminin belirgin bir özelliği, hedef dilin konuşulduğu bir bağlamda daha hızlı 

şekillenmesidir. Örneğin, anadili Türkçe olan ve İngiltere’de İngilizce öğrenen bireyler veya anadili 

Kazakça olup Kazakistan’da Rusça öğrenen bireyler ikinci dil öğrenicileridir. Bunlara ilaveten, kendi 

anadili dışında birden fazla dili öğrenebilen ve konuşabilen birçok insan vardır ve dillerin öğrenimi 

bireylerin  çok küçük yaşlardan itibaren başlaması dilin etkin ve iyi bir düzeyde öğrenilmesine olanak 

sağlamaktadır. Genel olarak çocukların yabancı veya ikinci dil öğrenmesi yetişkinlere nazaran çok  daha 

hızlıdır.  

Dışsal motivasyon, içsel motivasyonu bazı durumlarda olumsuz olarak etkileyebilecek bir durum olarak 

kabul edilmektedir. Diğer yandan, araştırmalar belirli koşullar altında öğrencilerin yeterince özerk ve 

içsel olmaları halinde dışsal motivasyonlarının içsel motivasyonlarıyla daha sıkı ilişkili olabileceğini ve 

bu durumun dilin öğrenilmesinde pozitif bir etki yaratacağını belirtmektedir. Bunlarla ilişkili olarak bazı 

öğrencilerin yeni bir dili diğer öğrencilerden daha hızlı ve daha kolay öğrenebilecekleri gerçeği üzerinde 

dikkatle durulmalıdır. Bu gerçek yabancı/ikinci bir dili öğrenen veya öğreten herkes tarafından 

bilinmektedir. Bazı yabancı dil öğrenen öğrencilerin özerk oluşları, kararlılıkları ve çalışmaları 

sayesinde herhangi ikinci/yabancı bir dili öğrenmede başarılı olurlar. Bununla birlikte, yabancı dil 

öğrenen öğrencilerin kendi kontrol sınırları dışında kalan ve etkileyen önemli faktörler  vardır. Bu 

unsurlar belirtildiği üzere içsel ve dışsal unsurlar olarak gruplandırılabilir. 

7. Sonuç 

Yabancı bir dil eğitiminde öğrenciyi güdüleme anlamında, öğretim elemanının ilgili alandaki becerisi, 

uyguladığı eğitim teknikleri vasıtasıyla sınıfta gerçekleştirmiş olduğu aktiviteler ile yaptığı uygulama 

çeşitliliği öğrencinin başarısına pozitif ve negatif olarak etki eden en önemli değişkenlerden biridir 
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(Engin, 2006). Öğretmenin  kendi alanındaki yetkinliğinin  yanı sıra kullandığı öğretim metodu büyük 

bir öneme sahiptir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere yabancı bir dilin öğretilmesinde sınıf ortamındaki öğrencilerin 

motivasyonu önemli olup, dersin çok değişik aktiviteleri içermesi ve farklı  duyuları ve becerileri etkin 

duruma getirecek bir biçimde olması gereklidir. Buna ilaveten öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar 

da göz önünde bulundurularak, öğrenciyi dil öğretiminin merkezine yerleştirmek ve onları yabancı dili 

kullanmaya güdülemek başlıca hedef olmalıdır. Öğrenen odaklı bir aktivite tasarlayabilmek için kitap 

veya herhangi bir materyale ihtiyaç yoktur. Öğrenciler yapmak istedikleri aktivitelere karar verirken 

gazeteler, internet, televizyon programları, kitaplar, çevrelerinde yaşayan yabancı vatandaşlar gibi 

mevcut kaynaklardan ve materyallerden de yararlanabilirler. Öğrenen odaklı aktivite dersleri tasarlamak 

için bir ders kitabına ya da kaynağa ihtiyaç duyulmamasının bu metodoloji için büyük bir avantaj 

olduğunu vurgulamak isteriz. Öğrenen odaklı aktivite metodolojisinde başarılı olmanın bir diğer noktası 

öğrencilere çok kolay ya da çok zor ödev ve çalışmalar vermemektir. Eğer öğrenci bir öğretmen 

tarafından yabancı dilde verilen bir dersin özetini yazmak zorunda ise, büyük bir olasılıkla ödevi 

yapamadan yarıda bırakabilecektir. Aynı şekilde, eğer bir öğrenci ileri seviyede ise, yüksek bir ihtimalle 

çok fazla şey öğrenmeyecek ve çok geçmeden de sıkılmaya başlayacaktır.  Bunlara ek olarak sınıf 

dışında da öğrencilerin yabancı dili daha etkin bir şekilde öğrenmeleri ve kullanmaları için bir plan 

ve/veya program yapılması gereklidir. Öğrencilerin dışarıdaki yaşamlarında, yabancı dilin etkin bir 

şekilde öğrenmelerine olanak sağlayacak bir biçimde dizayn edilir veya programlanırsa bu durum 

öğrencilerin daimi bir şekilde dil ile iç içe olmalarını sağlayacak ve dili etkin bir şekilde öğrenmelerine 

ve kullanmalarına olanak sağlayacaktır.  
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İktidarın dilinden dilin iktidarına: Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” romanı üzerinden 

bir okuma 

Derya Güllük 

Arş. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi,  

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye. 

Öz 

İnsanoğlunun var olduğu ilk günden bugüne kadar sahip olduğu -ona güç, otorite, iktidar alanı açan, öteki 

üzerinde tahakküm kurma olanağını sunan, kimi zaman insanı yücelten kimi zaman ise canına kasteden- en 

güçlü silahı şüphesiz ki dilidir. Söz konusu sanat ve edebiyat olduğunda ise dilin özerklik alanı yüzyıllardır 

tartışmaların odağı olmuş ve bu alanda geniş bir literatür oluşmuştur. Bunun içindir ki her ideoloji kurduğu 

kendi iktidar alanında sanatı, edebiyatı ve elbette ki dili kullanmıştır. Bu kimi zaman iktidarın dili ya da iktidarın 

edebiyatı olarak tezahür etse de dil ve edebiyat da kendine özerk bir alan açabilmiş ve dilin iktidarı ya da 

edebiyatın iktidarı diyebileceğimiz bir yapıya bürünmüştür. Tarih içerisinde baktığımızda da bunun 

aksülamellerini görmüş, özellikle de ideolojik sesin hâkim olduğu dönemlerde kendini iktidarın sesine, rengine, 

biçimine bürüyerek var olmuş sanat eserlerine şahit olmuşuzdur. Elbette aksi durumlar da söz konusu olmuş ve 

dil kendi iktidarını kurabilmiştir. Bu süreçte de kendi iktidarını kuran dil, döneminin hâkim dili tarafından 

duyulmak istenmemiş ya da göz ardı edilmiştir. 1970’lerin katı gerçekçiliği içerisinde kendine yer edinmek 

isteyen ve hâkim tüm seslerin karşısında duran Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı da bundan nasibini almış ve 

dönemin otoriteleri tarafından görmezden gelinmiştir. Her türlü siyasî, edebî, dilsel iktidarın karşısında duran 

Tutunamayanlar’ın dili de verili olan bu dilin reddi ile kendini kurmuş ve Atay, ironik diliyle Türk 

modernleşmesinin bir parodisini okuyucuya sunmuştur. Bu çalışmadaki temel amacımız, modernleşme 

projesinin bilimsel akılcılığa dayalı mutlakçı dilinin Atay’ın ironik anlatımıyla yıkıma uğratılmasının yanı sıra 

bu zihniyetin de detaylı bir şekilde ele alınarak sorunsallaştırıldığını, okuyucuya göstermeye çalışmaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: İktidar; Dil; İroni; Modernleşme 

 

From the language of power to the power of language: A reading from Oğuz Atay's 

novel “Tutunamayanlar” 

Abstract 

The most powerful weapon that mankind has ever possessed from the very first day of existence-opening up 

power, authority and power to him, offering him the opportunity to dominate over the other, sometimes 

glorifying man and sometimes wanting his life- is undoubtedly his tongue. When it comes to art and literature, 

the area of autonomy of language has been the focus of debate for centuries and a broad literature has been 

formed in this area. That is why every ideology has used art, literature and, of course, language in its own 

sphere of power. Although this is sometimes manifested as the language of power or the literature of power, 

language and literature have also been able to open an autonomous space for itself and have taken on a structure 

that we can call the power of language or the power of literature. When we look at it in history, we have seen 

the axulamels of it, and we have witnessed the works of art that have existed by covering itself with the voice, 

color and form of power, especially during the periods when the ideological voice prevailed. Of course, there 

have been other situations and the language has been able to establish its own power. In this process, the 

language that established its own power was not wanted to be heard or ignored by the prevailing language of 

its era.  Oğuz Atay’s novel “Tutunamayanlar”, who wanted to take their place in the rigid realism of the 1970s 

and stood in the face of all the dominant voices, also got their share of this and were ignored by the authorities 

of the period. The language of the “Tutunamayanlar”, who stood against all kinds of political, literary and 

linguistic power, established itself with the rejection of this language, and Atay presented a parody of the 

Turkish modernization with his ironic language to the reader. Our main aim in this study is to show to the reader 

that the absolutist language based on scientific rationality of the modernization project has been destroyed by 

Atay's ironic expression, as well as this mentality has been problematized by taking a detailed account of it. 
 

Keywords: Power; Language; Irony; Modernization 

 

1. Giriş 

Tarih boyunca güç, ideoloji, tahakküm denildiğinde akla ilk gelen kavramlardan birisi de iktidar kavramı 

olmuştur. Bu olgu da yüzyıllar boyunca insanların birbiri üzerinde dayatma, yönetme ve yönlendirme 

gibi baskıcı mefhumları doğurarak bireyin yaşamını baskı altına almıştır. İktidarı, sürekli olarak 
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merkezinde hükümetin ya da devletin bulunduğu, bir kral, padişah ya da yöneticilerin bedeninde 

mücessem bir hal alarak bütün bir düzeni kuran bir odak noktası olarak düşünmüşüzdür. İktidar, gücü 

elinde bulunduranlar ve bu güce sahip olmak isteyenler arasında vuku bulan bir kavram olmanın 

ötesinde, toplumsal ilişkilerden kişinin özel yaşamına kadar sirayet eden, yaşam içerisinde 

hissedemediğimiz ya da farkına varamadığımız birçok alanda kendisini var etmiş ve insan yaşamını 

kendi çizmiş olduğu alan çerçevesinde dizayn etmeye çalışırken kendi düzenini de bütün bir yaşam 

üzerinde kuran bir yapıdır. Nihai olarak, iktidar, toplumsal yaşamı oluşturan tüm ilişkilere ve bu yapıyı 

kuran en küçük kuruma kadar sızmış, gerek kamusal gerekse de özel yaşamı kendi güdümünde kontrol 

altına almış olan girift bir yapıdır.  

Türkçe sözlükte “bir işi yapabilme gücü, erk, kudret”, “devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet 

gücünü kullanma”, “bir işi başarabilme yetki ve yeteneği” gibi anlamlarla verilen iktidar mefhumu, 

Felsefe Sözlüğünde ise “insanların ya da bireylerin eylemde bulunma, yapıp etme yetisi; belli bir işi 

başarma, ortaya birtakım etkiler ya da sonuçlar çıkarabilme yeteneği; doğrudan ya da dolaylı yollarla 

değişimi meydana getirme ya da olası değişimleri önleyip önüne geçme kapasitesi; devletlerin, 

hükümetlerin ya da kurumların ellerinde bulunan yönetme yetkisi; toplumu yönetenlerin siyasal, 

hukuksal, toplumsal yapıp etmelerinin en temel dayanağı (Ulaş, 2002: 628).” olarak tanımlanır. 

Temelinde “güç” kavramını barındıran iktidar mefhumu tarihsel süreç içerisinde gerek bireylere gerekse 

de devletlere geniş olanaklar sunarak, bir sınıf ya da toplum üzerinde tahakküm kurma olanağı 

sağlamıştır. Daha güçlü olanın oluşturmuş olduğu bu baskı aygıtı ise dönemler içerisinde düşünürler 

tarafından çeşitli taraflarıyla ele alınmış, devletin varlığı için elzem bir kavram olarak irdelenmiş ve her 

dönemde insanlar üzerinde oluşturmuş olduğu otorite kavramı etrafında mutlakçı bir ses olarak varlığını 

hissettirmiştir. Her dönemde devletlerin yapılanmasında ve halkın disipline edilmesinde başvurulan bir 

yapı olarak iktidar kavramı modern yaşamla birlikte ise bambaşka bir yapıya bürünerek kendi güç 

alanını koruyabilmiştir. 

“Edebiyat Ne İşe Yarar?” isimli eserinde Rita Felski, edebiyatın bizlere kendimizi tanıma fırsatı sunarak 

“geleneksel bağlardan ve katı toplumsal hiyerarşilerden kurtulmuş bireyler” yaratıp, bizi özgürlüğe 

davet ettiğini, büyüsü bozulmuş bir dünyada bize büyüle(n)me olanağı verdiğini, edebiyat metinlerinde 

hakikatin çok farklı kılıklarda karşımıza çıkmakla birlikte edebiyatın toplumsal bir bilgi aracı olarak 

gördüğünü ve son olarak da bilinci allak bullak ederek bizi şoka uğrattığını söyler (Felski, 2010: 21-34). 

Edebiyata yüklenen bu dört unsur –“tanıma, büyülenme, bilgi, şok”- bize edebiyatın toplumsal alanda 

ne kadar içimizde olduğunu verdiği kadar kendi estetik alanını da kurduğunun bir işaretidir. “Edebiyat, 

hayatı dönüştürücü ve bir gelecek kurabilen gücünü, oluşturduğu biçim ve içerikle gerçek bir iktidarın 

yapısökümünü (hem toplumsal hem de zihinsel düzlemde iktidarı bozma istencini), piyasaya tabi olan 

bir kamu oluşsa da namevcut bir kamunun yaratılabilmesi için gündelik yaşamın ötesindeki bir hayat 

potansiyelini açığa çıkarmaya çabalamalıdır (Demirtaş, 2015: 22).” Edebiyat, dili en uçlara taşıyarak 

hakim sesin otoritesini yıkmalı, verili kalıpları aşarak bizi özgürleştirmeli, bize başka dünyalar sunarken 

kendini yeni bir dilde kurabilmelidir. Edebiyatın kurduğu bu yeni dil bütün güç odakları karşısında 

kendisini var edebilmelidir. Genel anlamda sanatın, özelde edebiyatın her türlü iktidar odağını hedef 

aldığı, yıkıma uğratma çabası içinde olduğu, güç odakları karşısında bireyi ön plana çıkardığı, bireyi 

öncelediği, hatta bu iktidar odakları karşısında ezilen, anlamsız hale gelen bireyi yeniden var etmeyi 

amaçlayan metinler şüphesiz aydınlanmacı modernizm eleştirisi üzerine yazılmış olan modernist 

metinlerdir. Edebiyatımızda modernist roman örneklerinden biri olan Tutunamayanlar’a bu açıdan 

yaklaştığımızda edebiyatın ihlal edici bir dil olarak Atay tarafından başarılı bir şekilde kullanımını 

görüyoruz. 

Tutunamayanlar, klasik romanın katı formlarını kırmasının yanı sıra kullandığı çeşitli üsluplar ve ironik 

dille edebî geleneğin içerisinden bize kadar gelen kanonik metinlerle diyaloğa girmiş, kullandığı parodi 

ve pastiş gibi postmodernist tekniklerle de çeşitli dillerin hâkimiyetini yıkarken kendi dilini de var etme 

çabası içerisinde olmuştur. Yıldız Ecevit, Atay biyografisinde, Tutunamayanlar’da kullanılan dilin 

çoğulcu yapısına dikkat çekerek, o güne değin yazılmış romanlar içerisinde, kullanmış olduğu ‘özgün’ 

ve ‘benzersiz’ diliyle Atay’ın dile bilinçli olarak yaklaştığını, dille her düzlemde oynadığının ve metnin 

dil parodileriyle dolu bir yapısı olduğunun altını çizmiştir (Ecevit, 2016: 260-263). 

XX. yüzyılın önemli eleştirmenlerinden Rus düşünür Mihail Bahtin, “Romanda Söylem” başlıklı 

yazısında romanı, biçem bakımından çok-biçimli, söz ve ses bakımından da çeşitlilik sergileyen -çok 
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sesli- bir fenomen olarak tanımlayarak romanın biçemini, içerdiği biçemlerin bileşiminde, dilini ise 

içerdiği “diller”in bir sistemi olarak tanımlar. Roman, sanatsal olarak düzenlenmiş toplumsal dillerin 

çeşitliliği ve bireysel diller çeşitliliğini içeren bir yapı olarak, dilin, “toplumsal lehçelere, tipik grup 

davranışlarına, mesleki jargonlara, tür dillerine, nesillerin ve yaş grupların dillerine, taraflı dillere, 

otoritelerin, çeşitli çevrelerin ve geçici modaların dillerine, günün hatta saatin özel sosyopolitik 

amaçlarına hizmet eden dillere bölünecek şekilde katmanlaştığını (Bakhtin, 2001: 38) ve romanın birden 

fazla türün, dilin ve söylemin bir araya gelerek oluşturduğu çoksesli yapısının altını çizer. “Dostoyevski 

Poetikasının Sorunları” başlıklı çalışmasında da çoksesli romanın yaratıcısı olarak gördüğü 

Dostoyevski’nin dünyasını “bağımsız ve kaynaşmış seslerin ve bilinçlerin çokluğu, tamamen meşru 

seslerin sahici bir çoksesliliğidir (Bakhtin, 2015: 48).” şeklinde ifade ederek Dostoyevski’nin bu 

başarısını, romanının çoksesli diyaloglar olarak kurulmasında görür. “Dostoyevski’nin yapıtlarında 

açımlanan, tek bir yazar bilincinin aydınlattığı tek bir nesnel dünyadaki karakterlerin ve yazgıların 

çokluğu değildir; daha çok, her biri eşit haklara ve kendi dünyalarına sahip bir bilinçler çoğulluğu 

olayın bütünlüğü içinde birleşir ama kaynaşmazlar. Dostoyevski’nin yaratıcı tasarımının doğası gereği, 

yazar söyleminin nesnesi değildir yalnızca, bunun yanı sıra kendi dolaysız anlamlandırıcı söylemlerinin 

öznesidirler de. … Bir karakterin bilinci bir başkasının bilinci olarak, başka bir bilinç olarak verilir, 

ama aynı zamanda bir nesneye dönüştürülmez, kapatılmaz ve yazarın bilincinin basit bir nesnesi haline 

gelmez. Bu anlamda Dostoyevski’de bir karakterin imgesi, geleneksel bir roman kahramanın alışıldık 

nesneleşmiş imgesi değildir (Bakhtin, 2015: 48-49).” Tutunamayanlar’a da bu açıdan yaklaştığımızda 

roman kahramanlarının ve kullandıkları dillerin alışılmışın dışında kendilerini var ettiklerini, çoksesli 

bir yapıya bürünerek birbiriyle diyaloğa girerken kendi söylemlerini de oluşturduklarını söyleyebiliriz. 

Bu da kuşkusuz ki Tutunamayanlar’ı çoksesli ve çok üsluplu bir yapıya bürüyerek, Bakhtin’in roman 

kavramı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlamaktadır. 

Tutunamayanlar, Berna Moran’ın da belirttiği gibi çeşitli üsluplara (Osmanlıca, Türkçe, Öztürkçe) ve 

biyografi, ansiklopedi, günlük, şiir, tiyatro, mektup gibi çeşitli söylemlere yer vermiş bu da Atay’ın 

ironisine hizmet etmiştir (Moran, 2014: 270). Bu çeşitliliği Jale Parla “Don Kişot’tan Bugüne Roman” 

başlıklı kitabında “söylemler curcunası” olarak değerlendirerek, kimsenin kimseyi dinlemediği, bir 

sözün diğer bir sözü duymadığı, hiçbir dilin diğerinin varlığının farkına varmadığını bir alanda, bir 

diyalog olmadığı için, bir çeşitlilikten söz etmemizin olanaksız olduğunu aksi söylenecekse dil ve 

söylemlerin birbirine kulak vermesi gerektiğini söyleyerek romanda kahramanlar arası bir diyalogu 

kabul etmez (Parla, 2012: 213).  Gürbilek ise, “Oyun ve Adalet” başlıklı yazısında, Atay’ın romanlarında 

hep bir söz fazlasıyla, bir laf kalabalığıyla karşı karşıya olduğumuzu belirterek sözün durmadan 

çoğaldığı, sözün anlamını tüketip konuşanı yorgun düşürdüğü konuşma biçimi olarak tanımlayarak 

Atay’ın dilini birbirine eklemlenmiş çeşitli seslerden ve üst üste yığılmış çeşitli söylemlerden 

oluştuğunun altını çizer. “Farklı düzeylerde de olsa bütün bu dillerle oynayarak, bu dilleri eğip bükerek, 

başkalarının dilinin bir parodisi, abartılmış bir taklidi olarak kurabilmiştir Atay kendi dilini (Gürbilek, 

2016: 13-14) .” 

Tutunamayanlar, “dil üzerine düşünen, onun felsefesini yapan bir romandır (Ecevit, 2016: 265).” Dille 

her düzlemde oynayan, ironik anlatımıyla dili kaygan bir zemine taşıyan, dili parodilerle dönüştüren ve 

dönüştürülen bu dilin her satırına yazarın duyarlılığının sinmiş olduğu bir anlatıdır. Atay da Doğan 

Hızlan’la yaptığı röportajda, romanın dili konusundaki soruya “Bir bölüm var, sırf Öztürkçe yazılmış; 

bir bölüm de var, sırf Osmanlıca yazılmış. Eğer okunursa, bu dillerle nasıl yazabildiğim görülecektir. 

Bir de kendi dilim var tabii (Hızlan, 2008: 395).” diyerek dil noktasındaki hassasiyetini ortaya 

koymuştur. Bu da bize Tutunamayanlar’ın dille ilgili bir roman olduğu gerçeğini verir. Atay dilini,  

bütün dillerle oynayarak, dili ironik bir düzleme taşıyarak ve oynadığı bu dili bozarak, parodik bir dile 

çevirmiş ve kurmuştur. “Türkiye’nin Ruhu”nu yazmak isteyen Atay tüm bu dillerin dünyasında kendi 

dili ile var olma çabası içerisindedir. 

Edebiyat, “dili, okurda belli etkiler uyandırmak için belli uzlaşımlar çerçevesinde kullanır. Söyleyerek 

bir şey yapar. Kendi içinde bir tür maddi pratik olarak dil, toplumsal eylem olarak söylemdir (Eagleton, 

2014: 129).” Her metin doğası gereği bir söylem olduğuna göre, aynı zamanda bir iktidar alanına da 

sahiptir. Bunun içindir ki, ideolojik veya sosyal, siyasi ya da ekonomik devletin bütün ideolojik aygıtları 

oluşturdukları sınırsız söylemle bu metinler üzerinde de bir iktidar kurmak için kendi söylemelerini 

üretirler. Metinler de buna karşılık ya bu söylemin yanında, iktidarı elinde tutan gücün kontrolünde ya 
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da ona karşıt yeni bir söylem üretme içerisindedirler. Resmî söylemi dışarıda bırakarak “söz” söylemeye 

çalışan sanatkârlar da çoğu zaman görmezden gelinmiş ve “dışarıda” bırakılmıştır. 

Mevcut otoriteler, ideolojileri doğrultusunda çeşitli söylemler oluşturarak kendilerine iktidar alanı 

yaratırken, kendine has bir söylem üreten yazalar da metinleri aracılığı ile ürettikleri söylemler 

üzerinden bir iktidar alanı yaratırlar. Onun içindir ki her metin içinden çıktığı dönemin hakim 

söyleminin ya  aksülamelidir ya da ona bir başkaldırıdır. Nurdan Gürbilek’in de belirttiği gibi “Türkçe 

ya da başka bir dilde yazılmış en güzel romanlardan biridir Tutunamayanlar (Gürbilek, 2016:188).” O, 

dili tüketerek mevcut bütün otoritelerin dilini yıkmak ister ve yeni bir dünya ile birlikte yeni bir dil 

yaratmayı amaçlar. Bunu yaparken de bir şeyleri dayatmak yerine kelimelerle bize göstermek ister. 

Burjuva insanın yalnızlığını, içe dönüşünü, dört bir yanının madde ile kuşatılışını, toplumdan kopuşunu 

ve kendine bile yabancılaşmasını kelimelerle zihnimize çizer. Onun içindir ki kelimeler bazı anlamlara 

gelmezler onda ve her dem tehlikeli bir oyun oynarlar muhataplarıyla.“ Her türlü iktidara mesafeli 

duran, Atay’ın metni, içinde bulunduğu kültüre hakim anlayışın karşısında yer almayı tercih eder ve 

“uyumsuz olanın sesi” ile bağlantı kurar. Tutunamayanlar’a hakim olan ses de, diyaloga girdiği 

metinlerle benzer bir ilişki kuracak ve dildeki merkeziyetçiliğin iktidarını kırmak isteyecektir (Gürle, 

2016: 20).” Bunun içindir ki kendi dilini kurarken de tartışılmaz bir otoriter söylem içerisine girmekten 

sakınan Atay, ironinin kayganlaştırdığı zeminde eleştirisini gerçekleştirir. Karşısında durduğu 

baskılayan dil karşısında daha esnek, daha savruk ve alaycıdır. 

Her dönem kendi dilini kurarak bu dil çerçevesinde bir söylem de yaratır. Tanzimat ürettiği söylem 

üzerinden konuşabilir ve bu söylem elbette onun dünyasının bir yansıması olduğu gibi bu dünyayı kuran 

güç ilişkilerinin de bir göstergesidir. Üretilen bu yeni söylem yeni bir iktidarın habercisidir. Tıpkı 

modernizm veya postmodernizm gibi. Bu kavramların içini dolduran söylemler yarattıkları bilgi ile var 

olurken, yaratılan bu yeni bilgi ile insanlar üzerinde bir baskı aygıtına da dönüşürler. 

2. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Edebî Şahsiyetler ve Akımlar Çevresinde Oluşan Dil-Üslup-Biçim 

Tartışmalarına Getirilen Eleştiriler 

Batılılaşma serüvenimizle birlikte edebiyatımızda oldukça tartışılacak bir konu olarak; dil, üslup, biçim 

tartışmaları, döneme hakim olan güç odaklarına göre yön değiştirecek ve her defasında ciddi tartışmalara 

sahne olacaktır. Edebiyatımız da bu tartışmalar çevresinde bir değişim ve dönüşüm yaşayacaktır. Bu 

noktada edebiyatın temel aracı olarak dil de tartışmalardan nasibini alacak ve dönemin hakim sesine 

bürünecektir. Tutunamayanlar’da sıklıkla karşımıza çıkan dil parodileri de bu noktada oldukça 

önemelidir. Otoriteler tarafından oluşturulan tüm dillerin karşısında konumlanan Atay da sıklıkla o 

dillerin parodisi ve pastişi ile onları taklit ederek komikleştirecek ve onları alay konusu edecektir. Eser 

üzerinden örneklerimizi vermeden önce dönemi ana hatlarıyla çizmeye çalışalım.  

Tanzimat’la beraber yüzünü Batı’ya dönen Osmanlının, entegre olmaya çalıştığı bu yeni dünya onu var 

eden Doğu medeniyetinden oldukça farklı bir yapıya sahipti. Arka planında Osmanlının 

deneyimlemediği birçok tecrübeyi yaşamış olan Batı dünyası, pozitivist bir yapıya dayanan ve 

merkezinde aklın olduğu bir dille kendini var eden dünya görüşü olarak Osmanlı için yabancı bir dildi. 

Tanzimat’la birlikte batılılaşma devletin resmi ideolojisi olarak yüksek sesle kendini hissettirmeye 

başlar ve terakki adına bir yenileşme projesi tavandan tabana doğru bir söylem geliştirir. Zamanla bu 

söylemin sesi sivrilir ve her dönemde daha da katı çizgilerle kendi sınırlarını çizerek toplumsal hayatı 

yeni zihniyet doğrultusunda düzenlemeye çalışırken edebî hayatı da aynı ideoloji çevresinde 

şekillendirmek ister. Medeniyeti kuran temel bir yapı olarak dil de bu noktada nasibini alacak ve sırtını 

Doğu medeniyetini kuran iki büyük dile dayamış olan Osmanlı, resmi ideolojisi doğrultusunda, artık bu 

dilleri yıkarak kendini yeni ideolojisinin diline bürüyecektir. Her iktidar, ideolojisinin gücü ve 

ihtişamını, kendini kuran dille vereceği içindir ki yüzünü Batıya dönen Osmanlı da içerisine girdiği yeni 

dünya görüşü ile birlikte, kendisini bu yeni dil içerisinde ifade etmeye çalışacaktır. 

Divan edebiyatı, “Türk edebiyatının umumi gelişimi içerisinde, nazarî ve estetik esaslarını İslâmî 

kültürden alarak meydana gelen ve özellikle örnek kabul ettiği Fars edebiyatının her yönden kuvvetli ve 

sürekli tesiri altında şekillenip belirli örneklerini vermeye başladığı XIII. yüzyılın sonlarından, XIX. 

yüzyılın ikinci yarısına kadar, bünyesini sarsıcı ve zayıflatıcı bir tepki ve değişikliğe uğramadan Arapça-

Farsça kelimelerin geniş ölçüde yer aldığı bir dille varlığını altı asır sürdürmüş bir edebiyat geleneğidir 

(Akün, 1994: 389) ve bu gelenek içerisinde dil önemli bir yere sahiptir. Bunun içindir ki batılılaşma 
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hareketimizle birlikte girişilen reformist hareketler içerisinde edebî mirasını reddederek yeni bir 

edebiyat oluşturmak isteyen Tanzimat’ın ilk dönem aydınları, edebiyatımızın temel meselesi olarak dili 

göreceklerdir. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Cumhuriyet’ten günümüze tartışma meselesi olan dil, her 

dönemde iktidarlar tarafından kendi ideolojileri doğrultusunda kullanılmış, her zihniyet toplumu kendi 

tahakkümü altına almak ve bir güç odağı olarak otoritelerini sağlamak adına kendilerinden önceki dili 

yıkmakla işe koyulmuştur. Tanzimat’ın ilk dönem aydınları olarak Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, 

Ahmet Mithat, Recaizade Mahmut Ekrem gibi isimler de eski edebiyatımıza eleştirel yaklaşacak, 

tartışmalar ise muhteva, üslup ve dil noktasında düğümlenecektir. A. Hamdi Tanpınar’ın “XIX. Asır 

Türk Edebiyatı Tarihi” başlıklı çalışmasında dikkatleri üzerine çektiği gibi dil, Şinasi ile beraber değilse 

bile ondan sonra günün meselesi olur (Tanpınar, 2010: 201). Şinasi’nin Reşid Paşa’ya verdiği kasidenin 

başına ilave ettiği “tarz-ı atîk üzre söylenmiştir” sözüyle muhteva olarak da eski şiirimizden ayrılan bir 

yapıya sahip olduğunu belirten Tanpınar, Şinasi’nin : 

“Huzûrun encümen-i dâniş olmuş ehl-i dile 

 …… 

 Eyâ ahâli-i fazlın reis-i cumhuru 

 …… 

 Aceb midir medeniyyet resulü dense sana 

 Vücûd-ı mu’cizin eyler taassubu tahzîr  

 …… 

 Bir ıtıknâmedir insana senin kanunun  

 Bildirir haddini sultana senin kanunun” 

gibi beyit ve mısraları ile cemiyet hayatımıza yeni bir ideolojinin geldiğini gösterdiğinin altını çizer. Bu 

ideoloji çerçevesinde oluşturulmaya başlayan Yeni edebiyatımızın dili de etkisine girdiğimiz iklimin 

havasını soluyacaktır. Bu noktada Şinasi’nin Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi” dilde varmak ve yapmak 

istediklerini göstermesi açısından önemli olmasının yanı sıra toplumu dönüştürmek isterken –halkın 

kolaylıkla anlayabileceği dil teklifi sunması - ideolojilerin kullandıkları dille var olabileceklerinin 

bilincini göstermesi açısından da önemlidir. 

Namık Kemal de Tasvir-i Efkâr’da yayımlanan “Lisan-ı Osmaninin Edebiyatı Hakkında Bazı 

Mülahazatı Şamildir” başlıklı makalesinde dil ve edebiyatımız hakkındaki görüşlerini verirken eskinin 

tümüyle karşısındadır. Bu makalesinde, Türkçe bir gramer yapılmasını, ecnebi dillerden alınan 

kelimelere bir sınırlandırma getirilerek yeni bir lügat hazırlanması, dilimize mahsus bir belâgat kitabının 

telifi gibi teklifleri getirmesinin yanı sıra İran şivesi dediği üslup ve şiir dilinden de şikayetlerini belirtir. 

Türkçe ile halkın kullandığı dil arasında büyük bir fark olduğunu ve bu yüzden de Türkçenin kültür 

mücadelesinde mağlup bir duruma düştüğünü belirtmiştir (Tanpınar, 2010: 378-379). Dil ve üslubun 

yanı sıra eski şiirimizin hayal ve imaj dünyasını da olabildiğince eleştiren Namık Kemal kurulmak 

istenen yeni düzenin sesi gibidir. Aynı zamanda “Kemal, Osmanlı halkına düşüncelerini açıklayabilmek 

için, eski sözcüklere yeni anlamlar verilmesiyle oluşturulan ve 19. yüzyıl liberalizminin terminolojisine 

karşılık gelen yeni bir sözcük dağarcığı yaratmıştı. Arapça “vatan” sözcüğü Fransızcadaki patrie, 

“hürriyet” sözcüğü hation sözcüklerinin eşdeğerleri haline geldi. Bu yeni terminoloji, sonraki 

özgürlükçü ve milliyetçi Müslüman kuşakların ideolojik araçları olacaktı.” Yeni anlamlar yüklediği 

kavramlarla edebiyata dair getirdiği yeni tekliflerle ve dil üzerine girmiş olduğu münakaşalarla Namık 

Kemal yenileşme devrimizin öncülerindendir. “Şiir ve İnşa” makalesine şiiri, “kelâm-ı mevzun” diye 

tarif ederek başlayan Ziya Paşa da şiirin her kavimde tabiî olduğunu vurgular ve Osmanlının şiirinin ne 

Necâti, Bâkî, Nef’î divanlarında ne de Hoca ve Itrî’nin besteledikleri Nedîm ve Vasıf şarkıları olduğunu, 

bunların hiçbirinin Osmanlı şiiri olmadığını söyler. “Ona göre şairlerimiz Acem ve Arap şiirini hem 

şekil, üslûp hem de fikir ve manada taklit etmişlerdir (Yetiş, 2012: 125).” Bu dönemde tartışmalar eski 

edebiyatımızın dili üzerinde yoğunlaşacak ve kullanılan üslup, vezin, kafiye gibi konular aydınlarımız 

tarafından tartışmaya açılacaktır. Tüm bunlarla yapılmak istenen Osmanlının sosyal, toplumsal, siyasî 

ve edebî hayatını var eden Şark medeniyetinin izlerini silmektir ve bu da o medeniyeti var eden dili 

yıkmakla elde edileceği içindir ki tartışmaların odağı dil olmuştur. Jale Parla’nın da belirttiği gibi “ 
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Eskiye başkaldırı, belki de en kolay ve kökten bir biçimde, edebiyat geleneği içinde yapılır (Parla, 2011: 

57).” 

Genç Kalemler mecmuasında Ömer Seyfettin’in tarafından kaleme alınan “Yeni Lisan” makalesiyle 

birlikte edebiyatımız artık başka bir mecraya girmiş, lisan ve edebiyattaki millîleşme söyleminin bir 

beyannamesi olarak görebileceğimiz bu makale, edebiyatımızda yeni tartışmalara yol açmıştır. Ömer 

Seyfettin bu makalesinde, millî bir edebiyatımızın olmadığını, bunun sebeplerinden birinin de dilimizin 

sun’îliği olduğunu belirtir. Ona göre “yeni, tabî bir lisan”la, kendi lisanımızla millî bir edebiyat meydana 

getirmek mümkündür. Millî bir edebiyat için de öncelikli olarak dilin sadeleşmesi gerektiğini söyler. 

Dilin sadeleşmesi için de “ Buhara-ı şerifteki henüz mebnâî bir hayat süren, müthiş bir vukufsuzluğun, 

korkunç bir taassubun karanlıkları içinde uyuyan bundan bir düzine asır evvelki günleri yaşayan 

kavimdaşlarımızın yanına” gitmenin “bir intihar olduğunu söyleyen yazarımız, “Beş asırdan beri 

konuştuğumuz kelimeleri, menus denilen Arabî ve Farisî kelimeleri mümkün değil terk edemeyiz der. 

“Konuştuğumuz lisan, İstanbul Türkçesi en tabiî bir lisandır. Klişe olmuş terkiplerden başka lüzumsuz 

zinetler asla mükâmemize girmez. Yazı lisanıyla, konuşmak lisanını birleştirirsek edebiyatımızı, ihya 

yahut icat etmiş olacağız (Yetiş, 2013: 62).” diyerek millî bir edebiyatın ancak millî bir lisanla 

gerçekleşebileceğini savunur.  

Ziya Gökalp de, Yeni Hayat’ta “Sanat” başlığı ile yayımladığı şiiriyle Millî edebiyatın poetikasına yeni 

unsurlar katacaktır. Yeni şairlere seslendiği şiirinde: 

“Aruz sizin olsun, hece bizimdir, 

Halkın söylediği Türkçe bizimdir, 

Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir, 

Değildir bir mana üç ada muhtaç.” 

Diyerek, aruza karşı hece veznini tercih ettiğini belirterek, halkın konuştuğu Türkçe’yi ön plana 

çıkarmaktadır (Yetiş, 2013: 60).” Türkçülüğün Esasları’nda da “Eski Türklerin şiir ölçüsü hece 

ölçüsüydü (Gökalp, 2012: 110).” diyerek millî ölçümüz olarak heceyi görecektir. Mehmet Emin 

Yurdakul da hece vezniyle yazdığı “Biz Nasıl Şiir İsteriz” başlıklı şiiriyle dönemin poetikası içerisinde 

ve hakim sesin diliyle seslenir okuyucuya. Bu dönemde dil, vezin, kafiye, nazım şekli gibi mevzular 

aydınlarımız tarafından “millî” bir çerçevede ele alınacak ve aksi bir sesi duymayacaklardır. 

Cumhuriyet’le birlikte, muasır medeniyet seviyesine çıkarılmak istenen bir toplum için kültür kurumları 

inşa edilecek ve bu kurumlar oluşturulmak istenen yeni düzenin “dil”i olacaktır. 1931’de Türk Tarih 

Kurumu, 1932’de Türk Dil Kurumu’nun açılması ile birlikte Cumhuriyet ideolojisinin otoriter diline 

hizmet edecek kurumlar yaratılmış olur. Mustafa Kemal’in isteğiyle açılan bu iki kurum da Osmanlıdan 

arda kalan hafızayı bütünüyle silmek için hizmet verecek ve ortaya attıkları çeşitli teorilerle ideolojik 

bir yapı kazanarak, baskıcı ve tek sesli bir yapıya bürünecektir. Osmanlının dili ve aruz vezni şiddetli 

bir şekilde eleştirilerek, Cumhuriyet’in tahayyül ettiği şiir sade bir Türkçe ve hece vezni etrafında 

teşekkül edecektir. 

Ana hatlarıyla çizmeye çalıştığımız Tanzimat’tan Cumhuriyet’e dilimizin serüvenine baktığımızda, 

sistemin nasıl işlediğini de görebilmekteyiz. Fikrî, zihnî ve toplumsal değişimlerde, gücü ele geçirmeye 

çalışan iktidar odakları kendilerini bir dil çevresinde örgütlemeye çalışırken kendilerinden önceki hakim 

sesi silmek için de yeni bir dil yaratır ve bütün söylemlerini o dil üzerinden vererek, edebî dünyada da 

bu sesin hakim olmasını isterler. Şark bizim için kadim bir geleneğin dili olarak -kendimizi ifade ederken 

kullandığımız bir söylem şeklinde- nasıl var oldu ise yüzümüzü Batı’ya döndüğümüz andan itibaren de 

Batı medeniyetinin konuştuğu dille kendimizi var etme çabası içerisine girdiğimizi görüyoruz. “Atay da 

kahramanı Turgut aracılığıyla “Hiçbir geleneğin takipçisi değilim.” diyerek okura seslenirken yapmak 

istediği, kendisinden önce var olan bütün bir edebî geleneğin dilini yıkarken kendi dilini var etme 

çabasıdır. Atay, kendisine kadar gelmiş olan tüm söylemlerin karşısında konumlanıp, bütün bir edebî 

geleneği silerek, yeni bir söylem –iktidar- yaratır. Tutunamayanlar’da sıklıkla karşılaştığımız dil 

parodileri ve kullanılan ironik dille Atay’ın yapmak istediği, kendisinden önce var olan tüm iktidar 

odaklarının kullanmış oldukları, insanları sınırlayan, baskı altına alan, gerçekliği vadeden o mutlakçı 

sesi komik unsurunu kullanarak taklit etmek ve onların sert zemininde bir kırılma yaratarak, o hakim 

söylemi yıkmaktır. 
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Dil, biçim, üslup tartışmalarının yoğun bir şekilde işlendiği “Dün Bugün Yarın” üst başlığını taşıyan 

şarkılar ve “Süleyman Kargı’nın Açıklamaları” bölümünde dilin parodiler ve pastişlerle ne şekilde 

dönüştürüldüğünü de görürüz. Atay şarkılara başlamadan bir “İthaf ve Mukaddime” bölümü yazar bu 

da bize Divan edebiyatını hatırlatır. Divan edebiyatındaki mukaddimelerin bir parodisi olarak 

görebileceğimiz bu başlıkla beraber “Birinci Şarkı”yı “Dokuz yüz altı. Tarih düşüldü. Niçin? / Doğumu 

önemlidir-yani kendisi için.” şeklinde, 7+7=14’lü hece vezni ve düz kafiye ile yazarak bu defa 

Cumhuriyet döneminde yaygın olarak kullanılan bu yapının bir parodisini gerçekleştirmiştir. Şarkının 

devamında “Bağlı hece vezniyle, taş kesildi sağ elim. / Hecenin çarmıhına çivilenmiş ellerim” diyerek 

de dayatılan bu tarzı ironik dille eleştirir. Şarkılarda sıklıkla dönemin kanonik isimlerine de göndermeler 

yapan Atay, Yeni edebiyatın önde gelen isimlerinden Abdülhak Hamid’in “Makber” şiirinin “Çıkarsın 

bedeninden. Ey ölü ruh! Kıyam et! / Beğendin mi Süleyman? “Beğenmedim, devam et.” şeklinde 

parodisini yaparak, dönemin kanonik bir metnini taklit edip komikleştirecek ve onun otoritesini 

sarsacaktır. Pastişlere de başvuran Atay, On Kasım’ın ritüelleşen şiirlerinden birinin pastişini yaparak 

gülünç duruma düşürür ve o hakim sesi alaya alır “Topal doktor kalksana, lâmbaları yaksana, / Selim 

elden gidiyor, çaresine baksana.” şeklinde dönüştürmesiyle. Daha sonra ise çocukları toplumsal normlar 

çerçevesinde yetiştirmek, devlete iyi birer vatandaş olmaları için eğitmek adına yazılan çocuk şiirlerinin 

bir pastişini yapar. “Öğlen olur yemek yerim / Fırçalanmaz hiç dişlerim / Acaba ne yapsam derim / 

Kovboy filmine giderim / Dönünce kızar pederim.” şeklinde yapılan bu pastişte taklit edilen üslupla 

beraber, bu şiirler de eleştiriye tabi tutulmuş olur. 

“Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyıu. / Öğle namazında güneş, yakar Allah deyu deyu. / Geç 

katıldı bu kervana, Allahım yakındır sana , / Bir o yana bir bu yana, bakar Allah deyu deyu.” şeklinde 

Yunus Emre’nin ilahisinin parodisini yapan Atay, dinlerin ve inançların bir parçası olarak görülen ve 

din eğitimi noktasında da önemli bir yere sahip olan ilahileri komik bir şekilde ele aldığında kutsala ait 

bir alana da girmiş oluyor, onu o alandan koparıp çıkararak bütün içeriğini de boşaltmış oluyor.  

Servet-i Fünûn edebiyatı döneminde “abes-muktebes” tartışması çerçevesinde kafiyenin “göz için mi 

yoksa kulak için mi” olduğu tartışası başlamış ve bu tartışma özellikle Muallim Naci ile Recaizâde 

Mahmut Ekrem ikilisinin çekişmesine dönüşmüştür. Kafiyenin göz için olduğunu savunan Naci ile 

aksini savunan Recaizâde karşı karşıya gelmiştir. Bir döneme damgasını vuran her türlü söylemi 

eleştiren Atay, bu meseleyi de alay konusu yapacaktır. Turgut ve Selim arasında geçen bir diyalogda; 

 “ Osmanlı kafasında mantık ne gezer? Aman tahtaya vur değmesin nazar.” 

“ Yarım kafiye,” dedi Turgut ilgisizce. 

“ Hayır efendim, göz kafiyesi. Ben sizi Muallim Nacici zannediyordum cici çocuk. Bu meselenin 

derinine girelim mi?” 

Turgut: “Girmeyelim,” dedi (Atay, 2015: 59).” 

dönemin tartışmasına gönderme yapan Atay, alaya alan tavrıyla dönemin tartışmasını değersizleştirerek 

o sesi yıkıma uğratmıştır. 

Ahmet Mithat Efendinin tarzı da Atay tarafından eleştiriye tabi tutulacaktır. “Ahmet Mithat Efendi gibi, 

kısa bir süre için de olsa, okuyucularımızdan izin alarak mevzumuzu bir yana bırakmamıza rağmen, bize 

bu fırsatı verenlere, bu arada bu satırların yazarına, ayrıca bizzat gelemeyerek yarı yolda kalanlara 

bilhassa teşekkür ederiz.” diyerek Ahmet Mithat’ın romana bakışını ve üslubunu ironik bir dille eleştirir. 

Ahmet Mithat, romanı bir toplumu eğitmekte temel bir araç olarak görür ve romanlarının önsözünde de 

bu düşüncesini işler.  Roman okumaktan maksadın “hem eğlenmek, hem de öğrenmek” olduğunu 

savunan Ahmet Mithat, okuyucu için faydalı bulduğu bilgileri ön plana alır, hayal gücünü olaya sık sık 

karıştırır, hayallerinin yanı sıra sağdan soldan işittikleri ve şahsî gözlemlerini de eser içerisinde araya 

girerek işler. Kültür seviyesini yükseltmek için de romanlarında ansiklopedik ve basit bilgiler vererek 

de araya girer, vakaya üçüncü bir şahıs olarak karışır, olaylar hakkında şahsî düşüncesini söyler, 

okuyucuya sorular sorup onları yine kendi cevaplandırır (Akyüz, 72-75). M. Foucault, Tanrı’nın geri 

dönülemez bir şekilde öldüğü ve artık mutlu olamayacağımız bir dünyada dili bizim tek çaremiz ve 

membaımız olarak görür (Foucault, 2015: 45).” Atay da Foucault gibi tek çare olarak dili görmüş ve her 

türlü otoritenin sesini duyduğumuz romanında kendi dilini oluştururken verili bütün dillerin de 

karşısında konumlanır. 
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3. Sonuç 

Tanzimat’la beraber yüzünü Batı’ya dönen Osmanlının, entegre olmaya çalıştığı bu yeni dünya onu var 

eden Doğu medeniyetinden oldukça farklı bir yapıya sahipti. Arka planında Osmanlının 

deneyimlemediği birçok tecrübeyi yaşamış olan Batı dünyası, pozitivist bir yapıya dayanan ve 

merkezinde aklın olduğu bir dille kendini var eden dünya görüşü olarak Osmanlı için yabancı bir dildi. 

Tanzimat’la birlikte Batılılaşma devletin resmi ideolojisi olarak yüksek sesle kendini hissettirmeye 

başlar ve terakki adına bir yenileşme projesi tavandan tabana doğru bir söylem geliştirir. Zamanla bu 

söylemin sesi sivrilir ve her dönemde daha da katı çizgilerle kendi sınırlarını çizerek toplumsal hayatı 

yeni zihniyet doğrultusunda düzenlemeye çalışırken edebî hayatı da aynı ideoloji çevresinde 

şekillendirmek ister. Medeniyeti kuran temel bir yapı olarak dil de bu noktada nasibini alacak ve sırtını 

Doğu medeniyetini kuran iki büyük dile dayamış olan Osmanlı, resmi ideolojisi doğrultusunda, artık bu 

dilleri yıkarak kendini yeni ideolojisinin diline bürüyecektir. Her iktidar, ideolojisinin gücü ve 

ihtişamını, kendini kuran dille vereceği içindir ki yüzünü Batı’ya dönen Osmanlı da içerisine girdiği 

yeni dünya görüşü ile birlikte, kendisini bu yeni dil içerisinde ifade etmeye çalışacaktır. 

Oğuz Atay, bizde geleneği olmayan bir roman yazarak, tek bir sesin iktidarını reddetmiş ve ortaya çok-

sesli ve üsluplu diyebileceğimiz bir roman koymuştur. Tek bir anlam ve gerçeklik sunan iktidarın ciddi 

diline karşılık çok-sesli diliyle bir başkaldırı gerçekleştirmiştir de diyebiliriz. Atay’ın 

Tutunamayanlar’daki çıkış noktasının dil olduğunu düşündüğümüzde ve kendine yeni bir dil yaratmak 

istediğini kahramanının ağzından haykıran Atay’ın derdinin de mutlak doğru olduğu kanaatiyle ortaya 

çıkan otoriter dille olduğunu görmüş oluruz.  Dilin ideolojik bir yapı olduğunun farkında olan Atay, bu 

bağlamda iktidarın mutlakçı diline karşıtlık oluşturacak bir biçimde konumlanarak kendisine uygun bir 

dil yaratabilmiştir. Bu dilin de Tutunamayanlar’da vücut bulduğunu söyleyebiliriz. 

Genel itibariyle bakmaya çalıştığımız “dil-biçim-üslup” meselesinde, Atay’ın yapmak istediği, 

döneminde kendine bir iktidar alanı açmış olan her türlü söylemi, hedef aldığı dilin içerisinden yıkıma 

uğratmaya çalışmasıdır. Bunu gerçekleştirirken de çoğunlukla ironik bir dil kullanmış ve ironinin 

kendisine sunmuş olduğu bütün olanaklardan faydalanarak, her türlü otoritenin karşısında 

konumlanmıştır. Atay, içinde yaşadığı modern çağın karmaşasında ironinin “anlamı aşındırma” 

özelliğini sonuna kadar kullanmış ve Türk edebiyatı kanonu içerisinde var olmuş bütün söylemleri 

yıkıma uğratabilmiştir. 
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Clément Lépidis’in ‘Büyükada’nın Gülü’ romanında Osmanlı ve Türk imgesi 
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Öz 

Göç olgusu bütün çağların kaçınılmaz gerçeğidir; hemen her yüzyılda, çeşitli siyasi, ekonomik veya coğrafi 

nedenlerden dolayı insanlar, bireysel ya da kitlesel olarak, doğup büyüdükleri toprakları terk ederek kendilerine 

yeni yurtlar edinmişlerdir. Bunlardan bazıları, zaman içinde, özlemlerini, duygu ve düşüncelerini roman, 

sinema, müzik ve resim gibi görsel, işitsel veya yazılı sanatlar aracılığıyla dile getirmişler, alışılmışın dışında 

yeni anlatılar oluşturmuşlardır. Bu çalışmalar, bu birey ve toplulukların sosyo-psikolojik yapılarının ve 

geldikleri coğrafyalara bakışlarının anlaşılmasında büyük önem arz etmektedir. Gerçek adı Cléantis 

Çelebides/Çelebioğlu olan Yunan asıllı Fransız yazar Clément Lépidis (1920-1997) de bu göç gerçeğini 

yaşayan yazarlardan biridir; ailesi, Türk-Yunan savaşı döneminde Anadolu’yu terk ederek Fransa’ya 

yerleşmiştir. Yirmiden fazla kitaba imza atan ve birçok yazın ödülünün sahibi olan Lépidis, Fransa’da ‘Deux 

Magots’ ödülünü alan Büyükada’nın Gülü (La Rose de Büyükada) adlı romanında geldiği coğrafyaya uzaktan 

bakmış, Osmanlı coğrafyasına ve insanına bazen özlemle, bazen kinle yaklaşarak dikkat çekici bir roman ortaya 

koymuştur. Osmanlı toplum yapısının, Türk-Yunan ilişkilerinin ve Fransız yazınındaki göçmen edebiyatının 

daha iyi anlaşılması bağlamında bu tür yapıtların araştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 

çalışmamızda, Lépidis’in söz konusu yapıtında oryantalist bir bakış açısıyla yeniden kurguladığı Osmanlı ve 

Türk imgeleri ele alınacak ve oluşturmaya çalıştığı yeni Osmanlı-Türk portresi gösterilmeye ve çözümlenmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fransız edebiyatı; Göçmen edebiyatı; Türk imgesi; Clément Lépidis. 

Ottoman and Turkish image in Clément Lépidis’s ‘Rose of Büyükada’ 

Abstract 

The phenomenon of migration is the inevitable fact of all ages; In almost every century, for various political, 

economic or geographic reasons, people, individually or mass, have left their native land and acquired new 

homes. Over time, some of them expressed their longings, feelings and thoughts through visual, auditory or 

written arts such as novels, films, music and paintings, and created new narratives that were not customary. 

These studies are of great importance in understanding the socio-psychological structures and perspectives of 

these individuals and communities. The French author, Clément Lépidis (1920-1997), whose real name is 

Cléantis Çelebides / Çelebioğlu, is one of the authors of this immigration fact; his family left Anatolia during 

the Turkish-Greek war and settled in France. Lépidis, who has authored more than twenty books and received 

many literary awards, has looked at the geography he came from in his novel ‘Rose of Büyükada’ (La Rose de 

Büyükada) which received the 'Deux Magots' award in France has revealed an attractive novel. For a better 

understanding of the Ottoman social structure, Turkish-Greek relations and immigrant literature in French 

literature, it is of great importance to investigate such works. In this context, in our study, the Ottoman and 

Turkish images that Lépidis reconstructed from an orientalist point of view will be discussed and the new 

Ottoman-Turkish portrait he tries to create will be shown and analysed. 
 

Keywords: French literature; Immigrant literature; Turkish image; Clément Lépidis. 

 

1. Giriş 

İnsanlık tarihine hızlıca bir göz atıldığında, toplumların hiçbir zaman tam durağan bir dönem 

geçirmedikleri, sürekli bir devinim ve değişim içinde oldukları görülür. Toplumlar, kültürler ve 

coğrafyalar arasındaki bu hareketliliği sağlayanlar ise daha çok siyasi, kültürel, ekonomik ve coğrafik 

etkenler olmuştur. Savaşlar, ihtilaller, rejim değişiklikleri, dinsel çatışmalar bu etkenlerin arasında ilk 

göze çarpanlardır. Bu etkenlerin her biri toplumlarda büyük hareketliliklere yol açmışlar, göç 

dalgalarının ve sürgünlerin oluşmasına neden olmuşlardır. 

Osmanlı İmparatorluğu ve günümüzde çağdaş Türkiye Cumhuriyeti tarihteki bazı kriz dönemlerinde 

Rusları, Çerkezleri, Yahudileri, Arapları ve dünyanın dört bir yanından birçok etnik topluluğu 

ağırlarken, Fransa, Ruslar, Araplar, Ermeniler, Yunanlılar gibi farklı etnik kimliklere kapılarını açmak 

zorunda kalmıştır. Kuşkusuz, bu göç dalgalarının her birinin oluşum nedenleri ve ev sahibi ülkelerin 

onları kabul ediş nedenleri çok farklıdır. Çalışmamız saf bir tarih ve siyaset bilimi araştırması 

olmadığından bu konular üzerinde durulmayacak, daha çok, Georges Fréris’in (2007, s. 266-267) 
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tanımladığı şekliyle, ev sahibi ülkelerin merkez (centre) kültürlerinin etrafında şekillenen civar 

kültürlerin (périphérie) ve yazınsal gelişimlerin üzerinden asıl konuya odaklanacaktır. 

Osmanlı-Yunan savaşı (1897) ve Genç Türkler (Jeunes Turcs) hareketinden sonra birçok Yunan kökenli 

Osmanlı vatandaşı Anadolu’yu terk ederek önce Yunanistan’a, ardından da Fransa başta olmak üzere 

farklı ülkelere göçerek yeni yaşamlar kurmuşlardır. Fransa’nın o dönemdeki tarihsel ve siyasal 

süreçlerdeki etkinliğinden dolayı bu Yunan göçü daha çok Fransa’ya olmuştur. Bu yönelişte, Fransa’nın 

politik tutumu kadar, Romantiklerden bu yana Fransız yazın adamları ve sanatçılarının 

Yunanseverliklerinin (philhellénisme) ve Antik Yunan uygarlığına olan hayranlıklarının da büyük etkisi 

olmuştur. Özellikle Anadolu ve Yunan topraklarına gelen Fransız gezginlerin bu seçimde büyük rolü 

olmuştur.  

Çalışmamızın konusunu oluşturan Clément Lépidis de Türk-Yunan savaşı sonrası Anadolu’yu terk 

ederek önce Yunanistan’a, ardından da Fransa’ya yerleşen Yunanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 

gelmiştir. Yunan bir babadan ve Fransız bir anneden dünyaya gelen Lépidis, Fransız yazın dünyasında 

kendine özgü, ayrıksı bir yere sahiptir: Kendisini Yunandan çok Fransız olarak görmüş, köklerine 

düşünsel boyutta sıkıca bağlı olmasına rağmen kaba bir dilsel/ırksal fanatizme kapılmamış, bütün 

yapıtlarını ana dili olarak kabul ettiği Fransız dilinde kaleme almıştır. Onun asıl kimliğini oluşturan 

ırksal kökeninden çok, özellikle Belleville’de yaşadığı ilişkiler ve deneyimlerdir. Yunanca 

bilmemektedir ve öğrenmek için özel bir çaba sarf etmediği de bilinmektedir.1 Yunan dilinin içinde 

yaşamamasına ve yapıtlarını Yunanca kaleme almamasına rağmen bu onun Yunanlığını (grécité) yok 

etmemiş, tam tersine düşünsel boyutta daha çok bağlanmasına neden olmuştur. Richard Sennett (2017, 

s.31), Yabancı, Sürgün Üzerine İki Deneme adlı yapıtında, XVI yüzyılda Venedik polis devletinin 

Yahudi politikalarından bahsederken şöyle der: “Yahudiler, tıpkı Venedikli Almanlar, Türkler ve 

Yunanlılar gibi, tam da getto mekânı içine kapatılmaları sayesinde birbirleriyle bir dayanışma hissi 

içine girebildiler; bu yabancılar tecrit edilmiş haldeyken kolektif bir karakter hissi inşa ettiler.” Bu 

cümleler bir bakıma Fransa’ya göç eden Yunan topluluğu için de geçerlidir. Kuşkusuz Fransız devleti 

tarafından zorunlu olarak belli bir bölgeye kapatılmamışlardır, ancak yaşama içgüdüsü ve uzak akrabalık 

bağlarından dolayı Yunanlılar daha önceden Belleville’e yerleşmiş Ermenileri bulmuş ve onlara 

katılmışlardır. Onları buraya asıl çeken şey de, Ermenilerin ülkenin ayakkabı sektöründeki etkinlikleri 

olmuştur.2 Clément Lépidis’in bizzat kendisi (1993, s.48), Yunanlıların yerleşmek için neden özellikle 

Belleville’i seçtiklerini şöyle açıklar: “Çünkü çok basitçe, ayakkabı endüstrisi oraya yerleşmişti. (…). 

Yunanlılar Ermenilerle birlikte onlarca küçük işletme kurdular.”3 Bu ekonomik birliktelik zamanla bir 

tür dayanışmaya dönüşmüş ve Sennett’in dile getirdiği gibi ortak hisler inşa etmişlerdir. Özellikle 

Belleville gibi her milletten insanın yaşadığı melez bir kültürde yetişmiş olmak, sürekli ‘öteki’yle 

yüzleşmek, Clément Lépidis’i de kendi köklerini keşfetmeye yöneltmiş ve ‘Doğulu’ kimliğinin peşine 

düşmüştür. Yazın, onun için, bir anlamda kimliğini bulabilmesi için bir araçtır. Romanları ve diğer 

yapıtları onun ‘Doğulu/Yunanlı’ kimliğini arayışının önemli parçalarıdır. Olimpia G. Antoniadou’nun 

da (2006, s. 355) belirttiği gibi, onun romanları kültürel kimliğini arayışının sonuçlarıdır. Octapoda-Lu 

da (2004, s83), “onun, hepsi de Anadolu Yunanlısı olan roman kişileriyle kendisini özdeşleştirerek 

kimliğini keşfettiğini, tarihsel bütünlüğünü yeniden inşa ettiğini ve onların vatanını kendine vatan 

yaptığını” belirtir. Özellikle Scopelos’un Çeşmesi (1969, s. 15) adlı eseri bu arayışın en açık görüldüğü 

                                                           

1 Georges Fréris (2007, s.270), Fransa’da yaşayan ve yapıtlarını Fransız dilinde kaleme alan Yunanlı yazarlardan 

bahsederken, “Onların bu yazınsal girişimlerinin, kendi milli gerçekliklerinden bir kaçış eğilimini, yeni bir kitleyi 

duyarlı hale getirme çabasını, bir başka kültürün bilinçaltıyla iletişim kurabilmek konusunda acil bir ihtiyacı, milli 

yazınlarının gelişimini hızlandıracak bir uyarıcıyı, merkezle (centre) civar (périphérie) arasındaki yolda orijinal 

yaratımlarının önemli bir evresini temsil ettiğini” belirtir.  

2 Clément Lépidis, yazarlık yaşamına geç atılmış bir isimdir. Ayakkabıcılık, güzellik ürünleri temsilciliği, acemi 

fotoğrafçılık, elektrik şantiyelerinde muhasebecilik, ticari temsilcilikler gibi çok sayıda işe el attıktan sonra (bkz. 

Spyropoulou, 2007, s.276), onun için “edebi ve manevi bir babaya” (Spiropoulou, 2011, s. 13)  dönüşen Henry 

Miller’in Marousi’nin Devi adlı kitabını okuduktan sonra yazmaya başlar ve o günden sonra yazdığı her yapıtla 

gündemde kalmayı başarır. 

3 Bu arada, Yunanlıların, özellikle de Ermenilerin, Osmanlı döneminde de daha çok ayakkabıcılık ve deri işlerinde 

çalıştıklarını hatırlatmakta fayda görüyoruz (bkz. Spiropoulou, 2008a, s. 87-88). 
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romanlarından biridir. Paris’te yaşayan bir Yunanlı, aile anılarının peşinde Anadolu’ya gelir ve 

Yunanlıların yaşadıklarına şahitlik eder. Anlatıcı, “Kimliğini aramaya gitmenin, başka bir şeyle 

değiştirilemez boşluğunun içinde doğurduğu anılara kavuşmanın, (…), eski şehit vatanının eşiğini 

aşmanın zorunlu ihtiyacıyla” ve “babasının bıçakla kalbine kazıdığı hikâyelerin” (s. 19) etkisiyle 

Anadolu’ya gittiğini söyler. Kısaca, onun romanları Yunanlı ve Fransız karışımı kültürel kimliğini 

arayışının sonuçlarıdır. Neredeyse bütün yapıtlarının konusu Anadolu’da geçer ve kişilerinin hemen 

hepsi de bir kimlik arayışının içindedirler. 

Bu çalışmada ele alacağımız ‘Deux Magots’ ödülünü alan Büyükada’nın Gülü (La Rose de Büyükada) 

adlı romanı bu arayışın ilk adımını oluşturmaktadır. Kendini bulmaya çalışırken Osmanlı toplumuna ve 

Türk’e uzaktan bakar, edindiği bilgiler ve atalarından kalıntı önyargılar sayesinde bildik Türk ve 

Osmanlı imgeleri yaratır ama bunları benzerlerinden çok daha farklı şekilde, zaman zaman masalsı, 

zaman zaman fantastik, bazen de gerçekçi olarak sunar. Kitapta, Amasya’dan İstanbul’a, oradan da 

Büyükada’ya uzanan gerçek ve hayali unsurlarla bezenmiş, mistik yanı ağır basan fantastik bir yolculuk 

anlatılır. Yazar, kitabın başkişisi Gedikoğlu Ahmet aracılığıyla alışılmışın dışında bir Osmanlı 

coğrafyası oluşturur ve bildik kalıp sahnelerle örülmüş bir Türk imgesi sunar. 

Çalışmamızda, yaratısal/kurgusal imge çözümleme yöntemi4 kullanılarak Yunan kökenli Fransız 

yazarın ‘öteki’ olarak Türk ve Osmanlı kimliği üzerine oluşturduğu imgeler çözümlenecek, bu imgelerin 

oluşum nedenleri ve şekilleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda Daniel-Henri Pageaux’nun 

da önerdiği şekilde tekrar edilen kelimeler, kalıp imgeler (stereotipler)  ve kalıp sahneler (toposlar) 

irdelenerek yazarın hedef kültürü nasıl algıladığı ve bu algıyı oluşturan etkenler ile okuruna sunduğu 

imgelerin toplumsal-tarihsel gerçeklikleri gösterilmeye çalışılacaktır. 

2. Belleville’de bir Osmanlı: Clément Lépidis (1920-1997) 

2.1. Çelebioğlu’ndan Lépidis’e 

Gerçek adı Kleantis Çelebides (Fransızca baskıda Kleantis Tchélébidès) olan Lépidis, Sultan II. 

Abdülhamit döneminde yaşanan siyasi olaylar, iç ve dış çatışmalar sonrasında Fransa’ya göç etmiş bir 

ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Aynı dönemde, birçok Yunan kökenli Osmanlı vatandaşı 

Anadolu’yu terk ederek Fransa’ya göç etmiş, özellikle de Ermenilerin yoğunlukla yaşadığı Belleville’e 

yerleşmişlerdir. Yazar (2002, s.5), ilk yapıtı Büyükada’nın Gülü’ne yazdığı öndeyi niteliğindeki giriş 

cümlelerinde kendini şöyle tanıtır: “Clément Lépidis’in gerçek adı Kleantis Çelebides’dir. Yazma 

yeteneğiyle ünlü bir ailenin bilinen ve yaşayan son bireyidir.” Çelebides’in sonundaki ‘des’ eki 

Yunancada ‘oğlu’ anlamına gelmektedir; Lépidis üzerine yapılmış bazı çalışmalarda özellikle bu 

soyadına vurgu yapılmıştır. Katherina Spiropoulou’nun (2011, s.10) Lépidis üzerine yazdığı La France 

de Clément Lépidis / Clément Lépidis’in Fransa’sı adlı kitaba önsöz yazan oğlu Richard Tsélépidis, 

babasından “Lépidis diye bilinen Clément  Tchélébioglou” diye bahseder. Benzer şekilde Spiropoulou 

da (2011, s.17) yazarın babasından bahsederken “Christo Tchélébidès/Çelebioglu” diye yazar.5 

                                                           
4 Serhat Ulağlı (2006, s.59), İmgebilim, ‘Öteki’nin Bilimine Giriş adlı yapıtında bu yöntemi üç farklı aşamada ele 

alır: “Kurgulamak: yazarın, yazmak istediği bir kavramı, kendi kafasında kurguladığı ve yeniden şekillendirdiği 

dönemdir. Bu dönemde etkili olan şeyler yazarın düşünceleri, inançları, kalıp yargılarıdır. Bu aşamada önyargılar 

yardımı ile imgeler oluşur. Yazmak aşaması yazarın kendi kurguladıklarına kendisinin tanıklık etmesi gibidir. 

Yazar düşündüklerini ispatlamaya çalışır. Kabul Etme aşamasında ise; yine yazarın dünyası ile okur dünyası 

arasında doğru bir ilişki vardır. Okur, yazar tarafından oluşturulan kurgunun etkisi ile yazarın gözü ile bakmaya 

ve onun gibi düşünmeye başlar. / Bir imge çözümlerken, özellikle yazarlarda bu imgeyi meydana getiren 

faktörlerin irdelenmesi ve bunlar ile yazar arasında bir ilişkilendirme yapılması gerekir. İkinci olarak ise, bu farklı 

algılamanın sebebi, yazarın da ait olduğu toplumun kültürel görüngüleri arasında bir karşılaştırma yaparak, 

öteki/orası kavramlarının neden bu şekilde ele alındığı araştırılır. Üçüncü adım olarak nasıl sorusu 

cevaplandırılmaya çalışılır, sanatçı algıladığını nasıl aktarır ve toplum buna nasıl bir tepki gösterir.”  

5 Yazarın ve diğer aile bireylerinin isim ve soy isimlerinin yazılışlarında farklılıklar görülmektedir. Örneğin aynı 

kitapta Lépidis’in oğlu kendi ismini Richard Tsélépidis olarak yazarken, kitabın yazarı Spiropoulou (2011, 

s.10,11), Richard Tchélébidès şeklinde yazar. Aynı şekilde yazarın oğlu babasının adını ve soyadını Clément  

Tchélébioglou olarak belirtirken, Spiropoulou yazarın babasından bahsederken ‘Çelebioglou’nu kullanır. Bu 

değişik kullanım biçimlerinde Fransızların yabancı politikasının etkili olduğu açıkça görülmektedir. 
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Lépidis, kendini tanıttığı bu giriş cümlelerinde “yazma yeteneğiyle ünlü bir ailenin bilinen ve yaşayan 

son bireyidir” derken, soyadını sadece kan bağıyla bağlı olduğu ailesine değil, aynı zamanda Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde ‘Çelebi’ soyadıyla taçlandırılan şair ve düşünürler zincirine bağlamaktadır. 

O, bu zincirin özellikle yurt dışında yaşayan son halkasıdır. Aynı sayfada, soyadının tarihsel geçmişini 

ve anlamını şöyle açıklar:  

XIV. yüzyıldan XVII. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğunda çelebi: fikir adamlarına, özellikle de 

Müslüman olan ya da olmayan, Türk ya da Türk olmayan yazarlara verilen bir onur unvanıydı. 

Ancak, XVII. yüzyıldan sonra bu sözcük yalnızca bir işlevi belirtmeyi sanki bırakmış, bir soyadı 

olmuştur. Çelebides’ler (Çelebi’nin oğlu –son takı, Yunancadır.-) hiç kuşkusuz, Türkler tarafından 

takdir edilen aydın kişiler olan atalarının Çelebi unvanı almış olduğu Anadolu Yunanlılarındandır. 

Sultan Hamit döneminde Anadolu’dan ayrılıp tüm dünyaya, önce Yunanistan’a, sonra Fransa’ya ve 

bugün son çocuklarının yaşadığı Belleville’e kadar yayılmışlardır. (BAG, s. 5)6 

Her ne kadar tanınmışlık adı olarak Lépidis’i almış olsa da, kendisini Anadolu coğrafyasına bağlayan 

ve Doğulu yanını ortaya koyan bu soy ismine çok önem atfettiği açıkça görülmektedir. Ancak Lépidis, 

Fransa’da doğmuş büyümüştür ve kendisini Yunandan çok Fransız olarak tanımlamaktadır. Bu yüzden 

Yunanca öğrenmeye çalışmamış ve bütün yapıtlarını Fransızca yazmıştır. 1981’de Jean Moreau’ya 

verdiği bir söyleşide (aktaran Spiropoulou, 2011, s. 25), bu durumunu açıklar biçimde şöyle diyecektir: 

“Bir yabancıydım (métèque). Bu yüzden isyan ediyordum. Şöyle diyordum: hayır, ben Fransızım.”  

2.2. Belleville, ‘öteki’yle yüzleşme ve kültürel kimliğin oluşumu 

Lépidis’in kimliğinin oluşmasında tek bir yerin değil, farklı yer ve ülkelerin etkili olduğu görülür. Onun 

yaşamında üç ülke vardır: yaşadığı ülke (Fransa), hayali ülke (Yunanistan –bir yerde Anadolu) ve 

benimsediği ülke (İspanya). Onu kısır ırksal tartışmaların ötesine taşıyıp yapıtlarına evrensel bir nitelik 

kazandıran da farklı coğrafya ve kültürlerle olan bu karmaşık ilişkisidir. Ancak onun kimliğini asıl 

oluşturan ve değişmez özelliklerini belirleyen yer, doğup büyüdüğü Belleville’dir. ‘Öteki’yle 

karşılaşmak ona ona kendi gerçeğini hatırlatmış ve bundan hiçbir zaman kurtulamamıştır. Belleville 

üzerine makaleler ve kitaplar yazmış olması bu bakımdan çok anlamlıdır. Daha çok Ermenilerin yaşadığı 

bu bölge, Arap, Yahudi, İspanyol, Türk ve başka kültürlerden insanların birlikte barış içinde yaşadığı, 

melez kültüre sahip bir bölgedir. Spiropoulou (2008a, s.89), Belleville’in bu özel durumunu şöyle 

açıklar: “Belleville, birlikte yaşayan ve aynı deneyimleri yaşayan farklı kültürlerden gelen insanların 

bir karışımını sunar. Belleville’e yaşayan ve canlı bir görüntü kazandıran onlardır.”  Fransa’da doğup 

büyümüş olmak Lépidis’i Fransızlaştırırken, Ermeni nüfusun yoğun olduğu Belleville ona Yunanlığını 

ve Doğulu kimliğini hatırlatmış, kökenlerini aramaya itmiştir. Belleville’de Ermenilerden bahsederken 

(Lépidis, 1993, s. 48, 49), “En hassas çocukluk günlerimden bu yana onların arasında yaşadım ve onları 

olabildiğince iyi tanıyorum. Onlar benim kardeşlerim, onlarla aynı kaderi paylaşan bütün Yunanlıların 

kardeşleridir” diye yazar ve şöyle devam eder: “Belleville’li Ermenilere, kardeşlerime övgüler 

düzmekten asla vazgeçmeyeceğim. İçimizde tarihin benzer acılarını, aynı yara izlerini taşıyoruz. Şehit 

atalarımızın çocukları olarak anılarla inşa edilmiş aynı zeminde oluşan bir kan kardeşliğiyle bağlı 

olarak, onların geleneklerinin ve düşlerinin sorumluluğunu üstleniyoruz.”  

Yazarın yapıtlarını dolduran Türk ve Osmanlı imgelerinin oluşumunda bu bölgedeki yaşamının, 

ilişkilerinin ve deneyimlerinin büyük etkisi olmuştur. Zira kendi ‘vatanından olmuşluğunun’ yanı sıra 

bir de Ermenilerin dramlarına şahit olmuştur. Kuşkusuz aynı bölgede yaşayan Türkler, Araplar ve 

Yahudiler de aynı oluşumda etkili olmuşlardır, ancak bunda en büyük payın Ermenilerde olduğu açıktır. 

Elinde tek bir valizle İstanbul’dan Belleville’e yerleşmeye gelen Aram Tokatlérian’ın hikâyesini 

anlattığı Ermeni/L’Arménien (1973) adlı yapıtı bunun kanıtını sunuyor. Ermeniler onun imgelemindeki 

Türk imgesini derinden etkilemiş, ‘barbar’, ‘vahşi’, ‘görgüsüz’, ‘zevk düşkünü’, ‘tembel’ Türk 

imgelerinin yerleşik hale gelmesinde önemli rol oynamışlardır. Birçok yazısında da Ermeni meselesine 

ve sözde soykırım iddialarına değinmeden geçemediği görülmektedir (bkz. Lépidis, 1993, 48). 

Yazar, 1985’te yayınlanan İspanyol Güzergâhı (Un Itinéraire Espagnol) adlı yapıtında (aktaran 

Spiropoulou, 2008b, s. 156), Belleville’in üzerindeki etkisini şöyle anlatır: “Belleville’lilerle birlikte 

mahallemin dokusunu oluşturan Yunanlılarla, Ermenilerle ve Yahudilerle birlikte yaşarken, kafamda 

camilerle yaşamaya devam etmemek için Küçük Asya’ya (Anadolu) yapacağım bir yolculukla kaynağa 

                                                           
6 Romandan yapılan alıntılar, kısaltılmış şekliyle BAG olarak verilecektir. 
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dönünceye kadar dilleri, zevklerimi ve kılık kıyafetimi belirleyecek tarzları tarafından şekillenecektim.” 

Mahallenin Yunanlı, Ermeni ve Yahudi sakinleri onu her bakımdan şekillendirir ve ortak kaderlerinden 

hareketle, ona geçmişini, babasının anlattığı hikâyeleri hatırlatırlar; imgeleminde sürekli Türklerle ve 

onları ilgilendiren şeylerle yaşamaya başlar. Böylelikle, kafasında okunan ezanlardan kurtulabilmek için 

atalarının doğup büyüdükleri yere, Anadolu’ya doğru yolculuğa çıkma ihtiyacı kendini hissettirmeye 

başlar. Bir söyleşisinde (aktaran Oktapoda-Lu, 2004, s. 83), Yunanistan ve Anadolu’ya yaptığı yolculuk 

için, “Belki de, kökenlerimi tanıma ve onları içimde daha açık bir şekilde görebilme çabasıyla içimdeki 

canavardan kurtulmaya çalışıyordum” der. Bu canavar, kuşkusuz, ‘Öteki’yle yüzleştikten sonra içinde 

gittikçe büyüyen ‘Türk’ takıntısıdır. Özellikle babasından dinlediği hikâyelerden sonra, Scopelos’un 

Çeşmesi’nde (Lépidis, 1969, s. 17), “Türkler bende takıntı olmuştu” diye yazar.  

2.3. Kendini ifade dili olarak Fransızca ve Fransız gezginler 

Yazarın imgelemindeki Türk imgelerinin oluşmasındaki bir diğer etken de, hiç kuşkusuz, “gerçekten 

Türkleri anlamak yerine, Doğu’ya kendi küçük tutku ve hazır düşüncelerini getiren” (bkz. Etensel İldem, 

2000, s. 192) Fransız yazar ve gezginlerin yazmış olduğu ve gerçeklerden çok hayallerindeki Türk’ü ve 

Osmanlı’yı anlatan yapıtlardır. Etensel İldem, aynı yapıtında (s. 13), “Avrupa’da yerleşmiş Türk 

imgesinin oluşmasında, Türklerle ilk temasları sağlayan ve onlarla ilgili ilk izlenimleri dile getiren 

gezginlerin rolü büyüktür” der ve şöyle devam eder: “Gezginlerin sundukları imge, amaçlarına uygun 

olduğu ölçüde edebiyatçılar tarafından da benimsenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Yakın ve Orta 

Doğu’daki en önemli Müslüman güç olarak Orta Çağ’dan beri Avrupalı gezginlerin odak noktası 

olmuştur.”  

Yazarın Fransa’da doğmuş olması, annesinin Fransız olması ve en önemlisi dış dünyayla ilgili her türlü 

bilgiyi Fransızca aracılığıyla ediniyor olması da bu imgelerin oluşumunda önemli rol oynamıştır. İleride 

göreceğimiz gibi, Büyükada’nın Gülü adlı yapıt da gezginlerin anlattığına benzer barbarlık sahneleriyle 

doludur. Özellikle bu gezginler için vazgeçilmez bir kalıp sahne/topos olan ‘kesik baş’ imgesi kitabın 

en ilginç bölümlerinden birini oluşturmaktadır; Meydani adlı gizemli denizcinin öldürdüğü yeniçerinin 

kesik başını, her türlü tehlikeyi göze alarak, vapurunun direğine dikerek İstanbul’a kadar getirdiği 

sahneyi okurken sanki çağdaş bir romanı değil, Türklere olan büyük düşmanlığıyla tanınan Fransız 

gezgin Pouqueville’in bir kitabını okuyormuşuz hissine kapılıyoruz.  

Bir diğer önemli faktör de, ailedir: Lépidis yaşarken babasıyla hiçbir zaman tam olarak anlaşamamıştır 

ama daha sonra onun kendisine aktardığı düşünceler, deneyimler ve duyular bu imgelerin yerleşik hale 

gelmesinde birincil sıradan rol oynamışlardır. Fransızlığı (francité) konusundaki çarpıcı itiraflarına 

rağmen, 1978’de verdiği bir söyleşide (aktaran Spyropoulou, 2007, s. 277) şöyle der: “Yunanca 

konuşamama rağmen, babam bana Yunanca düşünmeyi öğretti. İçimde bir miras taşıyorum.” Amin 

Maalouf (2014, s.86), ünlü yapıtı Ölümcül Kimlikler’de Marc Bloch’un bir sözünü alıntılar: “İnsanlar 

babalarından çok, zamanlarının çocuklarıdır.” Bloch’un bu sözleri, doğup büyüdüğü topraklarda 

büyüyen birçok insan geçerlidir, hatta Lépidis gibi sürgünde doğan ve ev sahibi ülkenin diliyle yetişen 

insanlar için de bir dereceye kadar geçerli olabilir. Lépidis’in Yunan kökenlerinden çok Fransızlığını 

benimseyişi bunun bir kanıtıdır; ancak göçmen olunduğunda ve kendi kültüründen, dilinden ve 

coğrafyasından uzak kalındığında baba figürünün ağırlığı zamanın önüne geçebilir. Lépidis’in belli bir 

olgunluğa eriştikten sonra Yunanistan ve Türkiye’ye seyahate çıkması, atalarının izine düşmesi, gerçek 

kimliğinin arayışına çıkması da bu ikinci gözlemimizin bir kanıtıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, 

Lépidis’in babası Yunan, annesi ise Fransızdır; kitaplarının içeriğine baktığımız zaman, hepsi de Fransa 

dışında geçen hikâyeleri ya da Fransa’ya sonradan yerleşen yabancıların hikâyelerini anlatmaktadır. 

Fransa’yı anlattğı Belleville au Coeur, Des Dimanches à Belleville, Je me souviens du 20 

Arrondissement gibi yapıtları da Fransa’dan ya da Paris’ten ziyade farklı kültürlerin birlikte yaşadığı 

Belleville banliyösü ile ilgilidir. Kısaca, baba imgesi onun için doğrudan Doğu kökenleriyle ilgilidir ve 

onu Yunanlı kökenlerini keşfetmeye zorlamıştır. Bu arayış esnasında babadan ve diğer Yunanlı ve 

Ermeni büyüklerinden aracısız dinlediği hikâyeler onu derinden etkilemiş ve beynindeki Türk imgesinin 

oluşmasında oldukça etkili olmuştur. Scopelos’un Çeşmesi’nde (1969, s. 19) babasının “bıçakla kalbine 

kazıdığı hikâyelerden” sonra Anadolu yollarına düştüğünden bahseder. Yine aynı yapıtta (s. 11), 

“Babam, bir insan için çok ağır bir yük olan halkının bahtsızlığını taşıyordu. (…). Bense içimde bu kanlı 

günlerin iklimini taşıyordum. Bütün çocukluğum boyunca, babamın bana ilk katliamları anlatışını 
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dinledim” diyerek babasının Türkler hakkındaki ilk imgelerin oluşmasındaki etkisini anlatır. Ve hislerini 

şöyle açıklar (s. 17):  

Yaram çok derindi. Babamın Anadolu’dan getirdiği ağır taşı çekiyordum. Benimle taş arasındaki 

bağ hiç kopmadı. (…), atalarımın düşmanlarının gölgesi babanın anılarına karışmış olarak hiç 

durmadan ortaya çıkıyordu. Türkler bende takıntı olmuştu. Daha önce bizzat kendileri tarafından 

yıkılan aralıklarda geziniyorlardı. 

Aileye bağlı olarak gelişen bir diğer önemli unsur da kimlik sorunudur; kendisini Fransız olarak 

görmesine ve öyle kalmak istemesine rağmen bir yabancıdır (métèque)7, ‘pis Yunan’dır (sale grec) 

(Spiropoulou, 2011, s. 25). Bu gerçek onu ister istemez kendi özüne, gerçek kimliğini bulmaya yöneltir. 

Spiropoulou, aynı sayfada şöyle devam eder: “Lépidis, okulda, Öteki’nin aynasının karşısına geçtiği 

anda kendini yeniden tanımlar ve farklılaşır.” Horlanır, soyadı Tchélébidès ile Fransızcada ‘tuvalet 

lavabolarını yalamak’ anlamına gelen ‘lécher les bidets’ (leşelebide) arasında ses benzerliği kurularak 

dalga geçilir. O zaman doğup büyüdüğü topraklarda bir ‘Öteki’ olduğunu fark eder ve ‘pis Yunan’ 

kimliğiyle yüzleşmeye başlar. Bir söyleşisinde (Spiropoulou, Ibid.) o günlerden bahsederken, çarpıcı bir 

şekilde, “Sadece Fransız olmak istiyordum” diye itiraf eder.8 Amin Maalouf (2014, s.9), Ölümcül 

Kimlikler’de kendi kimliğinden bahsederken, “Beni bir başkası değil de ben yapan şey, bu şekilde iki 

ülkenin, iki üç dilin, pek çok kültür geleneğinin sınırında bulunuşumdur. Benim kimliğimi tamamlayan 

da tam olarak budur. Kendimden bir parçayı kesip atmış olsaydım, daha mı gerçek olurdum?”  diye 

sorar ve birkaç sayfa sonra şöyle cevap verir (2014, s. 16): “Kimliğim beni başka hiç kimseye benzemez 

yapan şeydir.” Aynı cümleler Clément Lépidis için de geçerlidir: başlangıçta sadece Fransız olmak 

isteyen genç Kleantis, olgunlaştıkça kimliğinin diğer parçalarının da peşine düşer ve başka hiç kimseye 

benzemeyen yeni bir kimlik oluşturur.9 Doğup büyüdüğü ülke Fransa’nın vatandaşıdır; İspanya’ya 

gönülden bağlıdır ama her zaman baba evini, Yunanistan’ı ve Anadolu’yu hayal eder. Yine Sennett’in 

(2017, s. 77) gözlemlerine dönersek, bu kez de Herzen’in yazılarından bahsederken şu isabetli yorumu 

yapar: “Bir yabancı haline gelmiş biri için millet iki tehlike getiriyordu: Biri unutma tehlikesi, diğeri 

hatırlama tehlikesi; birinde yabancının asimile olma arzusu onu küçültürken, diğerinde özlem yüzünden 

mahvoluyordu.” Lépidis, bu iki tehlikenin ikisiyle de yüzleşmiştir: Önce, yukarıda da değindiğimiz gibi, 

daha çocuk yaşlarda ‘pis Yunan’ olmanın verdiği utançla sadece Fransız olmak istemiştir; ilerleyen 

yıllarda ise, özellikle Belleville’de yaşayan sürgün topluluklarla temasından ve baba mirası hakkında 

bilinçlenmeye başlamasından sonra, memleket ve millet özlemini hissetmeye başlamış ve Doğu’ya 

seyahate çıkmıştır. Hem ele alacağımız Büyükada’nın Gülü romanı, hem de diğer yapıtları bu utancı, 

korkuyu ve özlemi açıkça yansıtmaktadır.10 Ancak ‘Öteki’yle karşılaşmak, ona sadece bu duyguları 

hissettirmemiş, aynı zamanda gelecekte yazacağı romanların konularını da vermiştir. Efstratia Oktapoda 

(2017, s.106), yapıtlarını Fransız dilinde yazan bir başka Yunanlı yazar Vassilis Alexakis’den 

                                                           

7 Yunanca ‘metoikos’dan türemiş olan ‘métèque’ sözcüğü, klasik dönemde Atina’daki şehir devletlerinde ikamet 

etme ve mesleklerini devam ettirebilme haklarına sahip özel bir yabancı grubu ifade etmektedir. Gelip geçen 

yabancıdan çok oraya yerleşmek ve kalıcı olarak yaşamak için gelen yabancıyı kastetmektedir. Bir yerde katıldığı 

topluma uyum sağlamışlardır ama bir vatandaş olarak her zaman alt sınıfta görülmüşlerdir. Bugün Fransa’da 

yaşayan Ermeni, Yunan, Türk ve Arapların durumlarıyla benzerlik göstermektedir (bkz. Mossé). 

8 Kendisi de Lépidis’le benzeri şartları yaşamış olan Amin Maalouf’un (2014, s. 26) Ölümcül Kimlikler kitabında 

yer alan şu satırlar bize Clément Lépidis’in durumunu da açıkça özetlemektedir: “Bir kişinin belli bir gruba ait 

oluşunu belirleyen şeyin temelde başkaları olduğu; onu kendilerinden yapmaya çalışan yakınlarının –akrabalar, 

memleketliler, dindaşlar- etkisi ve onu dışlamak için uğraşan karşı kamptakilerin etkisi. Her birimiz, itildiğimiz, 

bize yasaklanan ya da tuzaklar kurulan yollar arasından kendine bir yol açmak zorunda; birdenbire kendimiz 

olamayız, ne olduğumuzun “bilincine varmakla” yetinmeyiz, neysek o oluruz; kimliğimizin bilincine varmayız, onu 

adım adım kazanırız.” 

9 Onu Yunan asıllı diğer Frankofon yazarlardan ayıran asıl farklılığı, öncelikle dili kullanımında aranmalıdır. 

Vassilis Alexakis, Georges Haldas, André Kedros gibi Frankofon Yunan yazarlar aynı anda kendi dillerini de iyi 

derece de bilip kitaplar yazarken, Lépidis buna gerek görmez. Yunanca öğrenmez ve doğal olarak bu dilde 

yazamaz. Yunanistan’dan çok Belleville’e ve İspanya’ya gönülden bağlıdır. 

10 Özellikle de Yunan kökenlerini hatırlatan gerçek ismi Kleantis Tchélébidès’i bir kenara bırakarak, açıkça 

Fransızlığı (francité) çağrıştıran Clément Lépidis’i tanınmışlık ismi olarak alması bu konuda dikkatimizi çekiyor. 
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bahsederken, Clément Lépidis’in durumunu da özetler biçimde, “Öteki’yle karşılaşmak yazara sadece 

kendi anadili konusunda bilinç kazandırmamış, ona gerçek bir çalışma aracı ile sürgün ve 

köksüzlüğün/gurbetçiliğin (déracinement) yenilenmiş konularını da sunmuştur” demektedir. 

3. Gerçeğin arayışında iki adam: Clément Lépidis ve Gedikoğlu Ahmet 

Bu iki isimden birincisi gerçek dünyaya, ikincisi onun yarattığı kurgusal dünyaya aittir. Birincisi, diğeri 

aracılığıyla kendini keşfetmeye, asıl kimliğini bulmaya çalışır. Yarattığı karakteri anne-babasının terk 

etmek zorunda kaldığı Anadolu topraklarında gezdirir. Arkadaşının yazdığı gazelde adı geçen ‘mavi 

gül’ün peşinde evini terk edip Büyükada’ya giden Gedioğlu Ahmet’in yolculuğu aslında yazarın kendi 

içsel yolculuğudur. İleride göreceğimiz gibi, ne uzam olarak Büyükada’nın seçilmesi ne de aranılan 

nesne olarak mavi gülün seçilmesi boşuna değildir. Mavi gülün birçok kültürde ‘gizem’i temsil ettiğini 

hatırlarsak bu yolculuk daha anlamlı hale gelecektir. Bir anlamda kurgusal karakterin bu yolculuğu onu 

yaratan imgelemin, bütün yaşamını geçirdiği Belleville/Paris’ten babasının doğum yeri olan Eskişehir’e 

bir keşif yolculuğudur. Bu yolculukta kendisine eşlik edenler ise, daha önceden edindiği önyargılarla 

oluşturulmuş imgelerdir. Yazar, o güne kadar okuduğu, duyduğu, edindiği bilgiler ve önyargılar 

aracılığıyla geçmişini oluşturan gizemli koridorlarda dolaşır ve bildik kalıp sahneler/toposlar arasında 

kendi atalarının izdüşümlerini bulmaya çalışır. Ancak atalarının Anadolu’daki varlıklarını daha ziyade 

yokluklarıyla göstermeye, yerlerinde bıraktıkları ‘boşluk’la hissettirmeye çalışır. Hikâye XVIII. 

yüzyılın son yıllarında veya XIX. yüzyılın ilk yıllarında11 geçmesine, Büyükada’nın o dönemki 

sakinlerinin daha çok Rum ve Ermeni balıkçılar olmasına rağmen, kitapta adı geçen bütün karakterler 

Türk ve Müslümandır, tek bir Ermeni, Yunan ya da Rum’un adı anılmaz: artık yokturlar, yerlerini 

başkaları almıştır. 

3.1. Bir sürgün yeri olarak Büyükada 

Özellikle kitabın başlığını oluşturan iki kelimenin üzerinde titizlikle durulması gerekmektedir: 

Büyükada ve gül. Bir özel isimden ve bir cins isimden oluşan bu başlık aslında kitabın içeriğine dair 

okura ilk ipuçlarını vermektedir. Yazarın anlatı uzamı olarak Büyükada’yı seçmesi çok bilinçli bir tercih 

olarak hemen göze çarpmaktadır. Bilindiği gibi, Heybeliada, Burgazada ve Büyükada halk arasında daha 

çok ‘Prens Adaları’ olarak tanınmaktadır. Bizans döneminde manastırları ve keşişleriyle ünlüyken, 

dönemin yöneticileri tarafından bir tür sürgün yeri olarak kullanılmaya başlanır: birçok Bizanslı prens, 

prenses, asilzade, imparator ve imparatoriçe bu adalara sürgün edilirler (bkz. Adalar Belediyesi, 2016). 

Clément Lépidis’i bu adada ilk cezbeden özellik bu olmalıdır: bir sürgün yeridir. Kendi ailesinin de II. 

Abdülhamit döneminde Anadolu’dan kaçarak Fransa’ya yerleştiğini ve bir tür sürgün yaşamı sürmeye 

başladıklarını hatırlarsak, Büyükada’nın anlatı uzamı olarak seçimi daha anlamlı hale gelecektir. 

İncelediğimiz yapıtın I. Bölümünün sonunda mavi gülden bahseden gazellerin yazarı Nedim 

Süleyman’ın tabutu başında bir konuşma yapan Gedikoğlu Ahmet şu anlamlı soruyu sorar ve cevabı 

okura bırakır: “Büyükada! Peki niçin Büyükada! Bu ada ile gülünün arasında nasıl bir ilişki vardı 

acaba? Deniz rengi bir gül! Demek ki mavi bir gül, öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi?” (BAG, s. 11). 

3.2. ‘Gizem’in ve ‘ulaşılamaz/elde edilemez’ olanın sembolü: Mavi gül 

İkinci kelime ise, ilkinin çağrıştırdığının tam tersine güzel görüntüleri ve kokuları çağrıştıran bir nesne, 

‘gül’dür. Gül, Antik Yunandan günümüze hem Batı kültüründe, hem de Doğu kültüründe çeşitli duygu 

ve düşünceleri ifade eden bir sembol olarak kullanılmıştır. Sadece aşkın, sevginin ve güzelliğin değil, 

aynı zamanda ölümün, ahiretin ve çilenin de sembolü olmuştur. Hristiyanlık kültüründe ‘gül bahçesi’ 

mezarlığı sembolize ederken, dikensiz gül Meryem Ana’yı ifade edegelmiştir. Özellikle kırmızı gül İsa 

Peygamber’in çarmıha gerilirken çektiği acıların ve akan kanının ifadesine dönüşmüştür. Dolayısıyla 

onun yaşamını ve ölümünü sembolize etmiştir. İslam kültüründe ise, aynı şekilde hem peygamberin, 

onun ter damlalarının, hem de aşkın ve sevginin ifadesine dönüşmüştür. Divan edebiyatında ise en çok 

başvurulan sembollerden biri olmuş, sevgiliyi temsil etmiş ve aşkın sembolüne dönüşen bülbülle karşı 

karşıya durmuştur hep (bkz. Cuma, 2013, s. 58-60). Ahmet Cuma, aynı çalışmasında (s.60), haklı olarak 

“Her şey sembol olabilir. Fakat hiçbir şey kendiliğinden sembol olamaz” der. Doğal olarak sembollere 

                                                           
11 Romanda, zaman açık bir şekilde belirtilmemiştir. Sadece karakterlerden birinin (Tayfa Murat) III. Selim’in 

ordusunda savaştığını biliyoruz. Yeniçeri Ocağı’nın da henüz kaldırılmadığını düşürsek, III. Selim dönemi (1789-

1807), IV. Mustafa dönemi (1807-1808) veya II. Mahmut’un ilk yılları (1808-1839) olabilir. 
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anlamlarını yükleyen şey, genel gerçekler, yaşanmışlıklar ve insani deneyimlerdir. Lépidis, XVII. 

yüzyılda yaşamış ve uzak akrabası olduğunu söylediği Mustafa Çelebi’den bir dörtlük aktararak gülün 

doğulu anlamlarına da uzak olmadığını gösterir ve bunu atalarının “uzak torununa el uzatışı” olarak 

yorumlar: “Takıldı boynu bülbülün gülün dikenine Yaralandı / Şöyle bir baktı güle bülbül ağladı” (BAG, 

s. 6). 

Mavi güle gelince onun durumu kırmızı gülden farklıdır: kırmızı gül doğal ortamda yetişirken, mavi gül 

genelde yapay ortamlarda, güç bir şekilde elde edilmektedir. Kısaca mavi gülün oluşumunda insanın 

bilinçli bir müdahalesi söz konusudur. Bu yüzden de her zaman ‘gizem’le ilişkilendirilmiştir. Aynı 

zamanda da ‘elde edilemeyen’i, sabırsızlığı ve bir olayın, bir anın beklenişini ifade etmektedir (bkz. La 

Rose Eternelle, 2018). Mavi gül, Lépidis için, bir bakıma vatanlarından kaçmak zorunda kalan ve yeni 

bir ülkede sürgün yaşamı süren bütün Yunanlıları ve onlarla aynı kaderi paylaşan Ermenileri de 

sembolize etmektedir. Gedikoğlu tabutun başında yaptığı konuşmada güle sık sık insani özellikler 

atfeder ve onu sürekli olarak düşmanlarla çevrilmiş olarak hayal eder: “Güller, düşmanlarına karşı 

kendilerini savunmak ve korumak zorunda oldukları bir evrenin ortasında yaşar. Bu yüzden dikenlerle 

silahlandırılmışlardır” demeden önce güzelliğe, aşka, yaşama, güzel kokulara karşı duyarsız, düşman 

insanlardan bahseder ve onları şöyle tanımlar: “Onlarda temel bir duyu eksik, bizden etli kanlı varlıklar 

yaratan şey. İşte yeni bir güle verilecek ad: Et ve kan” (BAG, s.  9). Et ve kanla ilişkilendirilen gül artık 

insanın kendisidir; okur, Gedikoğlu Ahmet’in Büyükada’daki maceralarını bundan sonra bu algıyla 

okuyacaktır. 

Gül sadece görüntüsüyle değil, kokusuyla da önemli ve anlamlı çiçeklerden biridir. Hem Doğu 

kültüründe, hem de Batı kültüründe gül kokusunun dini ritüellerde kullanıldığı bilinen bir gerçektir. 

Lépidis’in yapıtında ise, gül kokusunun karşıtı soğan kokusudur; bu koku da ‘barbar ve pis Türk’ün 

kalıp imgesine dönüşen Büyükada’nın Gülü’nün ünlü denizcisi, despot olduğu kadar gizemli ve çekici 

Meydani’nin nefesinde ortaya çıkar. Meydani sürekli soğan yer ve soğanı güllerden ve gazellerden üstün 

tutar. Meydani, bilgece konuşmalarının birinde “Bir güne başlamak için soğandan daha iyi bir şey 

yoktur” (BAG, s. 48) der. Bir başka konuşmasında ise şairleri eleştirir ve şöyle der: “Gazeller soğandan 

ve uskumrudan söz etmemekle haksızlık yapmaktadır. Güllerden çok söz ediyorlar. Ozanlar imgelem 

güçlerini mutfağın iyiliklerini dile getirmeye harcamalıydılar” (BAG, s. 49). Örneklerde de görüldüğü 

gibi gül imgesi sadece güzel kokuyu ve iyi olanı temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda kötü olanın da 

ortaya çıkmasını sağlar: bu da sürekli soğan yiyen, soğanı şiirden üstün tutan, ‘soğan kokulu Türk’tür. 

Böylelikle, Fransız gezginlerin sık sık bahsettiği ‘Pis Türk’ kalıp imgesi okuru hiç rahatsız etmeden 

okura sunulmuş olur. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, yazar, ‘Çelebi’ soyadını açıklarken kendi geçmişini Osmanlı 

coğrafyasında yaşamış aydın atalarına bağlar ve kendisini onların yaşayan son halkası olarak görür; 

doğal olarak mavi gülden bahseden gazelleri yazan Nedim Süleyman’ı da bu halkanın önemli bir parçası 

olarak gördüğü açıktır. Gedikoğlu Ahmet, onun tabutu başında yaptığı uzun konuşmada –bütün kitabın 

bu uzun söylevden oluştuğunu da belirtelim- sürekli düşmanlardan bahseder: bu düşmanlar hem Nedim 

Süleyman’ın, hem de güllerin düşmanlarıdır: “Nedim Süleyman! İnsan elinin ve kalbinin yerini hiçbir 

şey tutamaz. Düşmanların, örneğin, bir gül sapının bir gazel dizesi yazılması kadar nazik olduğunu 

bilmiyorlardı. Ben onların böyle bir işi yapabileceklerini sanmıyorum. Onlar kin ve acıyla 

dolmuşlardır” (BAG, s. 9). Lépidis’in şairden ve güllerden bahseden bu anlamlı bölümü yapıtının başına 

koymasının okurunu yönlendirebilmek için bilinçli düzenlenmiş bir çalışma olduğu görülüyor. Bundan 

böyle gizemli mavi gül, ‘sürgün’ü, Büyükada da ‘sürgün yeri’ni sembolize edecektir. 

Kitabın başlığını oluşturan bu iki kelimeyi daha yakından tanıdıktan sonra, Gedikoğlu Ahmet’in mavi 

gülü aramak için Büyükada’ya yaptığı yolculuk daha anlamlı gelmektedir. Her şeyden önce, bir ‘giz’in, 

gerçekleşmesini beklediği bir anın ve olayın peşindedir. Karşılaştığı tüm karakterler ona bunun 

imkânsızlığından bahsederler ve onu hiçbir zaman ele geçiremeyeceğini ısrarla dile getirirler, hatta 

‘barbar ve vahşi’ Türk’ün en sempatik halini sergileyen Meydani’nin yaptığı gibi, onunla dalga geçerler. 

Tüm bu uyarılara rağmen, Gedikoğlu büyük bir sabırsızlıkla yola çıkar ve her türlü tehlikeyi göze alarak 

mavi gülün peşine düşer. Ama asıl önemli olan gülün bulunduğu düşünülen yerin geçmişten bu yana 

sadece acılarla anılan bir sürgün yeri olmasıdır.  
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4. ‘Türk’ün dayanılmaz varlığı: Kalıp imgeler (stereotipler) ve sahneler (toposlar) 

Lépidis’in bu ilk yapıtında Türk’ün varlığı ‘öteki’nin yokluğunu hatırlatır; doğal olarak da ‘öteki’nin 

yokluğu Türk’ün varlığını hatırlatır. Milan Kundera’nın ünlü yapıtının başlığını ödünç alacak olursak, 

‘Türk’ün varlığı Batılılar ve Oryantalistler için her zaman dayanılmaz olmuştur. Birçok Fransız gezginin 

ve şairin oluşturduğu imgeler bunun en güzel kanıtıdırlar: Türk ‘barbar’dır, ‘vahşi’dir, ‘tembel’ ve ‘keyif 

ehli’dir, eğitilmesi, düzeltilmesi imkânsızdır. Bu yüzden ya yok edilmelidirler ya da geldikleri yere, Orta 

Asya’ya geri gönderilmelidirler. Türklere olan düşmanlığıyla tanınan Pouqueville (aktaran Etensel 

İldem, 2000, s. 195), “Yunan topraklarında gezinirken gördüğü yıkık dökük antik yapıtların bu halinden 

Türkleri sorumlu tutarak” şöyle der: “Türklerin utanma duyguları ve adalet tanımaz kanlı baskıları 

altında Hristiyanlığı ayakta tutan Yunanlılara, Antik Yunanlıların torunlarına, Yunanistan’ın 

kalıntılarını gezen hangi yabancı sevecenlikle bakmıştır? (…) Jüpiter’in dediği gibi, milletlerin vebası 

olan Türklerin neden şimdiye dek ortadan kaldırılmadıklarını her zaman merak etmişimdir”. Gautier 

(aktaran Etensel İldem, Ibid., s. 267),  “meydana gelen olaylardan dolayı Asya’ya geri sürülmek üzere 

olan” bir Osmanlı İmparatorluğundan bahsederken, Sakız adasını ziyaret eden Maxime du Camp 

(aktaran Etensel İldem, Ibid, s. 269),  “Buradan Türkler geçmiş! Her şey harabe ve yas” diye haykırır; 

Alexis de Valon, “Türkler Avrupa’dan çekilmelidir” diyerek niyetini belli ederken, Eusèbe de Salle 

(aktaran Etensel İldem, Ibid.) ise, “Bir Türk, büyük adam bile olsa, uygarlaşmış ülkelerin vatandaşlarına 

hiçbir şekilde benzeyemez, kafasında her zaman çok büyük boşluklar vardır. Kendini beğenmiş cehaletin 

önyargıları, en güçlü beynin bile yalnızca yarı yarıya kaldırabileceği kurşun bir takkedir” diyerek 

Türkleri hiçbir zaman medenileşmeyecek ‘ilkel insanlar’ olarak göstermeye çalışmıştır.12 

4.1. ‘Barbar ve pis Türk’ün vücut bulmuş hali: Meydani 

Yapıtta, Türk ve Osmanlı imgeleri özellikle hikâyenin başkişilerini oluşturan denizci Meydani ve 

adamları, Sadık, Adil ve Murat aracılığıyla oluşturulur. Bu kişiler dışında ikincil karakterler de bu kalıp 

imge ve sahnelerin oluşmasında önemli rol oynarlar; Marmara Denizi’ndeki gemi ticaretini kontrol eden 

Hoca, Meydani’nin kuzeni Hikmet, Kerem Paşa ve yeniçeriler bunların içinde en önemlileridir. Ancak 

biz burada Meydani karakterini ele almakla yetineceğiz; zira ‘barbar Türk’ imgesi daha çok onun 

kimliğinde görünür hale gelmektedir. 

Meydani, Trabzon asıllı, sürekli soğan yiyen, durmadan tüküren, geğiren, her sinirlenişinde Sultan’a, 

vezirlere ve eşlerine küfreden, yeniçeri öldürmekle övünen bir kişidir. Despot olduğu kadar da gizemli, 

şehvetli ve etkileyicidir. Hikâyenin sonunda öldürmek zorunda kalacağı ‘Hoca’ adlı bir tüccarın 

gemilerinden biriyle Marmara denizinde taşımacılık yapmakta ve onun karanlık işlerini yürütmektedir. 

Hırsları yüzünden yol arkadaşları öldüğü zaman en küçük bir üzüntü sergilemez, yemeye, içmeye ve 

eğlenmeye devam eder. İstemediği yolcuyu denize atmakta çekinmez. Öldürdüğü yeniçerinin başını 

vapurun direklerinden birine asarak övünür. Kadınları sever, sürekli onları düşünür ve onlardan 

bahseder. Din konusunda ikiyüzlüdür, görünürde inanır, gerçekte ise inançlarla ve inananlarla dalga 

geçer. Kısaca geçmişte Türk’e atfedilen olumsuz özelliklerin tümüne sahiptir ve bunları çekincesizce 

sergiler. ‘Barbar’ ve ‘ilkel’ Türk’ü temsil eden Meydani’nin bu sergileyici özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz: 

4.1.1. ‘Gül’e karşı ‘soğan’: ‘Pis ve kaba Türk’ imgesi 

Öncelikle, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Meydani soğanla özdeşleşmiştir; sürekli soğan yer, 

soğana övgüler düzer ve söylenmese bile hep soğan kokar. Gedikoğlu Ahmet’e, “Tüm Türkler 

ata binmesini bilmelidir. At, ekmek ve soğan kadar gereklidir” (BAG, s. 71) diyerek 

önceliklerini dile getirir. Soğan, bir bakıma, atla eşdeğer tutulur. Batı’nın görmek istediği Türk 

budur: kabadır, pistir ve kötü kokar. Anlatıcı Gedikoğlu Ahmet, “kömür gibi siyah bıyıkları” 

olan, “yanakları hafifçe çukurlaşmış”, “bakışları bir yatağanın ağzı gibi keskin” Meydani’yi 

iskelede ilk gördüğü anı şöyle anlatır: “Bana öylesine yakındı ki konuştuğu zaman, soğan kokan 

soluğunu duyuyordum” (BAG, s. 21). Görüldüğü gibi, yapıtta ‘barbar Türk’ü temsil edecek olan 

                                                           

12 Arzu Etensel İldem’in alanında tek sayılabilecek Fransız Gezginlerin Gözüyle Türkler ve Yunanlılar (2000) adlı 

ciddi çalışması bu konuda çarpıcı örneklerle doludur. Yapıt, Fransız gezginlerin ‘barbar Türk’ imgesinin 

oluşumundaki rolünü ilginç örneklerle ortaya koymaktadır. 
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Meydani hikâyeye dâhil olduğu ilk andan itibaren öncelikle soğan kokan nefesiyle tanımlanır. 

Bu koku, roman boyunca okuru hiçbir zaman terk etmeyecek ve sık sık karşısına çıkacaktır. 

Soğan kokulu bu fon üzerinde gerçekleşen yolculukta, sırf soğanını yedi diye bir yeniçerinin 

kafasını kesip vapurun direğine asmasına ise şaşırmayacaktır artık. Meydani’nin her eylemi ve 

sözü barbar, ilkel, pis ve kaba Türk imgelerinin oluşmasına yardımcı olur. 

‘Pis ve kaba Türk’ kalıp imgesinin oluşmasını sağlayan etkenlerden biri de, Gedikoğlu 

Ahmet’in “Korkunç Meydani, her hareketinin beni ürperttiği adam, büyük bir patavatsızlıkla 

yeniçerileri öldüren kişi” (BAG, s. 97) diye tanımladığı Meydani’nin sürekli yere, denize ve 

öldürdüğü canlıların yüzlerine tükürmesidir. Meydani karakteri ortaya çıktığı andan 

kaybolduğu ana kadar durmadan tükürür ve geğirir. Anlatı boyunca Meydani’nin tükürdüğü 7 

sahneyle karşılaşıyoruz (BAG, s. 28, 30, 55, 81, 84 (2), 87). Sadece Meydani değil, adamlarının 

da aynı şeyleri yaptığını görüyoruz. Tayfası Murat bir köpekbalığıyla olan mücadelesini 

övünçle anlatırken şöyle der: “Bir kez, Trabzon açıklarında balık avlarken, bir köpekbalığıyla 

boğuştum. Bıçağımla köpek balığını öldürdüm, sonra ağzını açıp içine üç kez tükürdüm” (BAG, 

s. 35). Öyle görünüyor ki, bütün roman kişileri aynı davranışları sergilediğine göre, Lépidis’in 

yazınsal evreninde Türk kelimesi tükürmek kelimesi ile eş tutuluyor. 

Meydani, bu imgenin oluşması için sadece tükürmekle yetinmez, aynı zamanda her zaman ve 

her yere işer; bu çirkin eylemi sadece kendisi yapmaz, tayfaları da onu taklit ederler (bkz. BAG, 

s. 44, 64, 67, 68, 100). Meydani, “Denize işediğin zaman Allah’a denizi yarattığı için teşekkür 

etmiş olursun” (BAG, s. 44) diyerek eylemini sıradanlaştırır ve yüceltir. Tayfası Murat ise, 

öldürdüğü bir köpekbalığının ağzına işedikten sonra bunun bir yeniçeri olmamasına üzülür, 

“Kaptan! Bunun bir yeniçeri olmaması ne yazık!” (BAG, s. 67) diye hayıflanır. 

‘Pis’ ve ‘kaba Türk’ imgesinin oluşmasında rol oynayan bir diğer etken de, ‘küfür’ etmektir. 

Başta Meydani olmak üzere, Gedikoğlu Ahmet dışındaki herkes sürekli küfreder. Öldürdükleri 

adamlar, avladıkları balıklar, hatırladıkları anılar, yedikleri yemekler, kısaca her şey küfretmek 

için iyi bir nedendir onlar için (bkz. BAG, s. 44, 55, 67, 84, 87). Özellikle Meydani’nin küfürleri 

Sultan, başvezir, büyükler ve eşlerine karşı yapılır. Eşlere küfür konusuna özellikle vurgu 

yapılır. Anlatıcı, Meydani’nin küfretme konusundaki yeteneklerini aktarırken şöyle der: 

“Meydani, yüzerken bir yandan da tükürüyor, soluk alışı olanak verdiği zaman, küfretme 

gücünü yeniden buluyordu” (BAG, s. 84). Yapıt bu konuda çok sayıda anlamlı örnek sunuyor; 

kısaca, tükürmek, küfretmek ve işemek hikâyede yer alan Türklerin göze çarpan ilk 

özellikleridir ve okur kitabı bitirdiği zaman Türk’ü öncelikle bu eylemlerle birlikte 

hatırlayacaktır. ‘Barbar’ ve ‘pis Türk’ imgelerine alışkın Batılı okur için bunda şaşılacak bir 

şey yoktur, sadece imgelemindeki kalıp sahneler daha da güçlenmiş olacaktır. Çelebi geleneğini 

devam ettiren bir ozan olarak sunulan anlatıcı Gedikoğlu Ahmet bile, Meydani ile birkaç gün 

geçirdikten sonra, benzeri davranışlar sergilemeye başlar ve bu imgeyi destekleyecek bir kalıp 

sahneden bahseder: “Meydani, beni nereye götürüyordu acaba? Benim için o, körü körüne 

izlediğim bir toz tabasından başka bir şey değildi. (…). Ben de içimi rahatlatan birkaç küfür 

savurduğumu sanıyorum” (BAG, s. 87). 

4.1.2. ‘Keyif ehli’, ‘tembel’ Türk 

Osmanlı döneminde Anadolu’yu gezen gezginlerin en sık kaleme aldıkları imgelerden biri de ‘keyif ehli 

Türk’tür. Arzu Etensel İldem (2000, s.99), Fransız gezginlerin yapıtlarındaki Türk ve Yunan imgelerini 

karşılaştırdığı yapıtında, “Türklere özgü en çok sözü edilen geleneklerden biri de ‘keyif yapma’ 

alışkanlığıdır” dedikten sonra, “İtalyanların ‘dulce far niente’sine çok benzeyen bu gelenek, durağan 

ve tembel Türk imgesiyle bütünleşir” diye ekler. Keyif ehli Türk imgesinin oluşmasında büyük rol 

oynayan gezginlerin yapıtlarında Türk ağalar ve beyler genelde bir divana ya da halının üzerine 

kurulmuş olarak cariyelerinin hazırladıkları kahveleri içerler, nargile dumanını içlerine çekerek 

hayallere dalarlar (bkz. Etensel İldem, Ibid., s. 99, 250, 251); Büyükada’nın Gülü’nün gizemli denizcisi 

ise, kahve yerine, teknesinde ya da kumların üzerine oturarak rakı içer, alkolün etkisiyle kendinden geçer 
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ve geçmişte yaşadığı güzel anları hatırlayarak anlatmaya başlar. “Allah, zevk demektir!” (BAG, s. 96) 

diyecek kadar ileri giden Meydani için, keyif her şeyden önce gelir, olaylar ya da düşünceler bu keyfi 

bozamaz. Gedikoğlu Ahmet’e kendi yaşam felsefesinden bahsederken, “Düşünmek ve yemek yemek 

birlikte gitmez” dedikten sonra, yaşam biçimini özetleyecek şu cümleleri söyler: “Ben bir köfte yerken 

sadece köftemi düşünüyorum; başka bir şey düşünmem. Ya dediğin şeyi düşün ya da hiç düşünmeden 

yemekle yetin” (BAG, s. 95). “Allah, zevk demektir!” diyen Meydani için cennet de zevk ve keyifle 

ilişkilidir. Onun için cennet kavramının dinle ilişkisi yoktur, haz aldığı sürece cennette yaşamaktadır. 

Gedikoğlu Ahmet’e yaşama, Tanrı’ya ve keyfe dair bakışını özetleyen şu anlamlı konuşmayı yapar: “Bir 

kadınla yattığın zaman, onu yatağına gönderen Allah’tır. Allah, her şeyi düşünür. Açlıktan ölenler ve 

ona inananlar, körükörüne aldanırlar. Allah onları boş verir, demek ki onlar için Allah yoktur. Ben zevk 

aldığıma göre, istenilen her şeye inanırım” (BAG, s. 96). Yapıttan aldığımız küçük alıntılarda da 

görüldüğü gibi, Meydani’nin gizemli ve bir bakıma sempatik kişiliğinde keyif ehli ve haz düşkünü, 

‘hedonist’ Türk imgesi hiç zorlanmadan oluşturulmaktadır. 

4.1.3. ‘Barbar Türk’ 

Kuşkusuz, Batı dünyasında Türk imgesi denilince akla ilk gelen, ‘barbar Türk’ kalıp imgesidir. 

Bu imge yüzyıllardır Batılı Oryantalistlerin hayallerinden ve düşüncelerinden çıkmamış, her 

geçen gün yeni sahneler ekleyerek imgenin yerleşik hale gelmesini sağlamışlardır.13 Kuşkusuz, 

bunda en büyük pay, Fransız gezginlerin ve Romantik yazarlarındır. Romantik akımın en etkili 

isimlerinden biri olan Chateaubriand (aktaran Etensel İldem, 2000, s. 76), “Keşke Türkler, bu 

abartı ve gösterişten uzak gelenekleri ve adalet anlayışını, yönettikleri halkların iyiliği için 

kullansalardı. Ama onlar, altın hırsının yiyip bitirdiği ve bu hırslarını tatmin etmek için 

pişmanlık duymadan masumların kanını döken zorbalardır” diyerek bunun güzel bir örneğini 

verir. Etensel İldem (Ibid.), ünlü şairin önyargı dolu bu cümlelerindeki “abartı ve gösterişten 

uzak gelenekleri ve adalet anlayışını” kısmını onun şahsi deneyimleri, “kan döken zorba”yı ise 

hayalindeki ve doğrulamak istediği imge olarak yorumlar. 

Lépidis’in yapıtına gelince; Amasya’dan yola çıkıp Büyükada’da mavi gülün peşine düşen 

Gedikoğlu Ahmet, daha ilk sayfalarda, Nedim Süleyman’ın 872 gülle kaplı tabutu başındaki 

nutkuna başladığında, hem ozanın hem de güllerin düşmanından bahsederken,  Onlar kin ve 

acıyla dolmuşlardır” (BAG, s. 9) der ve ekler: “Onlar kamçıyla eğitilerek, belki senin güllerinin 

önünde olduğu gibi, sultanın önünde de diz çökerlerdi” (BAG, s. 10). Güllerin düşmanının 

sultanın önünde diz çökmesiyle birlikte bu düşmanın kim olduğu daha açıklık kazanmaktadır: 

Bu, Osmanlı Devleti, ordusu ve bürokrasisidir, genelde ise bütün Türklerdir. Özellikle de 

1897’de yapılan ve birçok Yunanlının Anadolu’yu terk etmesine neden olacak Türk-Yunan 

savaşı hatırlandığında bu göndermenin nereye ve kime yapıldığı netleşmektedir. Anlatıcı, şair 

Nedim Süleyman’ın tabutu başında –ki bu şair, Çelebi soyadının gönderme yaptığı şair ve 

düşünürlerin temsilcisine dönüşmektedir-  yaptığı konuşmaya devam eder ve yeniden ‘bıçak’ 

ve ‘kan’ı hatırlatır: “Sana gelince, eğer bir bıçakla, tabutunun üzerine konulan 872 gülden her 

birinin içini açsak, orada, kanından bir damla bulacağımızdan eminim” (BAG, s. 10). 

Kanı ve ölümü çağrıştıran bu girişten sonra, anlatıcı, şair Nedim Süleyman’dan uzaklaşarak 

bütün ilgisini Meydani’ye vermeye başlar. Onu gözlemler, hemen hepsi de kötü ve çirkin olan 

her hareketini titizlikle okura aktarmaya başlar. Artık yüzyıllardır hikâyesini dinlediğimiz 

‘barbar Türk’ karşımızda durmaktadır. İlk elde, kabalığına rağmen sempatik bir kişi olarak 

betimlenen Meydani’nin gerçek kişiliği sayfalar ilerledikçe ortaya çıkacak ve zamanla sadece 

kanla özdeşleşecektir. Barbar kelimesi öncelikle gücü, acımasızlığı, kanı ve ölümü çağrıştırır. 

                                                           
13 ‘Barbar Türk’ imgesi, Türklerin Batı’da anlatmayı ve değiştirmeyi başaramadıkları olguların başında 

gelmektedir. Özellikle Fransız yazar ve gezginler sayesinde bu inanış o kadar yerleşik hale gelmiştir ki bugün bile 

Türkler öncelikle bu sıfatla tanımlanmaktadır. Ernest Edmondson Ramsour (2013, s.40), Genç Türkler (Jeunes 

Turcs) üzerine hazırladığı yapıtında, Genç Türklerin önemli isimlerinden Murat Bey’in hazırladığı bir broşürden 

aktararak , “Sürgündeki Genç Türkler(in), Avrupalıların Türkler için uydurmuş oldukları, ‘barbarlar’ ifadesinin 

doğru olmadığını anlatamamanın acısını” yaşadıklarını yazar. 
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Bilinçli bir öldürme ve acı çektirme söz konusudur; buna karşılık, bu kıyımı işleyen kişide 

vicdan yoktur, acıma duygusu görülmez. Lépidis’in bize sunduğu Meydani karakteri sempatik 

görüntüsünün altında bütün bu özelliklere sahiptir. Gedikoğlu Ahmet, Meydani’nin üç 

tayfasından ikisinin trajik ölümü ve kaptanlarının duyarsızlığı karşısında mavi gülü aramaktan 

vazgeçtiği zaman, bunu Meydani’ye söylemekten korkar; çünkü onun için arkadaşlarının 

ölümlerinin hiçbir anlamı yoktur, önemli olan kafasına koyduğu şeyi gerçekleştirmesidir:  

Mavi gülü aramaktan vazgeçme kararımı ona bildirmek zamanı gelmişti; fakat cesaret edemedim. 

Beni bu denli etkisiz hale getiren nasıl bir adamdı bu? Yüzüne bakar bakmaz, onunla konuşmak, 

düşündüğünün tersini söylemek, kendim olmak ve kendi nedenlerime inanmak cesaretini 

yitiriyordum. (BAG, s. 62) 

Gedikoğlu Ahmet’in cesaretini yitirmesine neden olan Meydani’nin gizemli ve etkileyici 

kişiliği kadar şahit olduğu şeylerdir: daha ilk tanıştıkları anda, istemediği bir yolcuyu 

kucaklayıp denize attığına şahit olur. Zengin müşterilerinden biri, nedeni tam belli olmadan 

öldüğünde, Meydani’nin tek düşündüğü adamın 92 kadından oluşan haremidir ve Büyükada’ya 

varır varmaz onu adanın imamının önüne atar; imam ise bir dua ettikten sonra, onu olduğu yerde 

bırakarak uyumaya gider. Tayfalarının hepsi, Adil, Sadık ve Murat kaza sonucu ya da çatışırken 

ölür, umurunda olmaz. Bunu doğal bir şey olarak karşılar, yemeye, içmeye ve eğlenmeye 

devam eder. Bir yeniçeriyi sırf soğanını yedi ve rakısını içti diye öldürdükten sonra kafasını 

keser ve İstanbul’a kadar vapurun direğinde taşır. Hem o, hem de üç tayfası sürekli öldürdükleri 

yeniçerilerden bahseder ve bununla övünürler (bkz. BAG, s. 60, 67, 70, 71, 73, 74, 78, 96, 97, 

100, 115 ). “İngilizlere, Yunanlılara, Ruslara ve Mısırlılara tutsak oldum. Her seferinde 

kurtuldum” (BAG, s. 43) diye övünen Meydani, iki yeniçeriyi öldürdükten sonra saklandığı 

amcaoğlu Hikmet’in evinde içip dans ederken kadehini kaldırır ve şöyle der: “Tüm yeniçerilerin 

ölümü şerefine! Ve de bizimkine!” (BAG, s. 96). Onu dans ederken izleyen Gedikoğlu Ahmet 

bu gördüğü sahne karşısında ne düşüneceğini bilemez ve şöyle anlatır gördüklerini: “Oyun, o 

anın zevkini bilmediğim bir düzeye çıkarıyordu. Korkunç Meydani, her hareketinin beni 

ürperttiği adam, büyük bir patavatsızlıkla yeniçerileri öldüren kişi, oynadığı sırada daha da 

korkunçtu. Onda, başını getirdiğimiz yeniçeriyi öldürdüğü için geçerli nedenler buluyordum 

neredeyse” (BAG, s. 97). Anlatıcı, hem yolculuk boyunca gördüklerinden, hem de Hikmet’in 

evinde şahit olduklarından sonra artık Meydani’nin karakterini çözmüştür. Sürekli onu düşünür, 

sorgular ve anlamaya çalışır: “Meydani için, yaşam tehlike ve ölümden ibaretti. Zevk ve ölüm 

ona göre aynı mayadandı. Adam öldürmüştü ve oynayabiliyor, iştahla yemek yiyebiliyor ve 

gerisini boş verebiliyordu. Demek ki, onun için iki yaşam sürmek ve bunları tek bir parça 

halinde uzlaştırmak mümkündü. Kaç kişi buna can atabilir?” (BAG, s. 97). Lépidis’in yapıtını 

okuyan Batılı okur bu soruya büyük olasılıkla, “Bütün Türkler!” diye cevap verecektir. Çünkü 

yüzlerce yıldır imgelemlerini dolduran barbar Türk imgesi bunu olası kılmaktadır, onlara göre 

bütün Türkler barbardır ve evcilleştirilmesi imkânsızdır. Büyükada’nın Gülü’nde de çok nadir 

görülen ikincil karakterler dışında karşımıza çıkan yedi kişinin içinde (Gedikoğlu Ahmet, 

Meydani, tayfalar Murat, Adil, Sadık, Hoca ve Hikmet), anlatıcı (Gedikoğlu Ahmet) hariç, 

hepsi de şiddete eğilimli, adam öldürmeye alışmış, korkusuz ve acımasız kişiler olarak 

sunulurlar. Gedikoğlu Ahmet, şairi, bir yerde yazarın kendisini temsil ettiği için bunun 

dışındadır, sadece gözlemler ve gördüklerini okura aktarır. Ama anlatının sonlarına doğru 

kendini korumak için bile olsa, o da bir yeniçeriyi öldürmek zorunda kalır ve bundan çok da 

büyük rahatsızlık duymaz. Öyle görülüyor ki, Meydani ile sadece dört gün dört gece geçiren 

anlatıcı da uzun süre onlarla birlikte yaşamış olsaydı, onlardan çok da farklı bir kadere sahip 

olmayacaktı. Dolaysıyla yazar amacına ulaşıyor ve vermek istediği mesajı dolaylı yoldan 

okuruna ulaştırıyor: bütün Türkler barbardır, en azından öyle olmaya eğilimlidirler. ‘Barbar 

Türk’ün temsilcisi Meydani ise, acımasızlığını, ölüm ve kan karşısındaki kayıtsızlığını şöyle 

özetleyerek son noktayı koyar: “Ben, öldürdüklerimi artık düşünmeyeli çok uzun zaman oluyor. 

Belki de onlar beni düşünüyorlar! Allah onları buna zorluyor olmalı” (BAG, s. 95). 
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4.1.4. ‘Müslüman Türk’ ve dindışı bir karakter olarak Meydani 

Müslümanlar tarih sahnesine girdiği andan itibaren, Hristiyan dünyası tarafından dindışı olarak 

görülmüştür. Daha ilk destanlarda bu anlayışın örneklerine rastlıyoruz. Ünlü Fransız destanı 

Chanson de Roland bunun çok açık örnekleriyle doludur. Müslümanlar “Muhammet’e tapan 

putperestler” olarak sunulurlar. Destanda, tarihi gerçekler çarpıtılarak, büyük kral 

Charlemagne’ın düşmanı kral Marsile, “Tanrı’yı sevmeyen, Muhammet’e hizmet eden ve 

Apollon’a tapınan” (Gautier, 1867, s.4-5) birisi olarak takdim edilir. Batı’nın Müslümanlar 

karşısındaki bu tavrı yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Özellikle Türklerin tarih sahnesine 

girmelerinden ve Müslümanlıkla birlikte anılmalarından sonra bu algı daha da derinleşmiştir. 

Fransız gezginlerin bu konudaki önyargılarının da bu olumsuz ‘Müslüman’ imgesinin 

oluşmasında ve gelişmesinde etkili olduğunu belirtmekte fayda var; Arzu Etensel İldem (2000: 

243), adı geçen yapıtında konuyla ilgili şunları söylemektedir: “Doğuya gelen gezginler, 

İslam’a dışarıdan bakmayı ve egzotik yönlerini yakalamayı yeğlemişlerdir; örtülü kadınlar, 

harem, Mevleviler, hu çekip kendilerini yerden yere atan dervişler, ramazan ve bayram gibi 

beylik unsurları ele alıp işlemişler, dinin felsefesini, yasalarını, kısacası derinliğini 

sorgulamamışlardır”. Flaubert ise, onlardan farklı olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda dinin 

önemini yitirdiğini, dinin yozlaştığını, camilerin boşaldığını anlatmıştır. Etensel İldem’in de 

(Ibid., s.244) belirttiği gibi, “Flaubert bu satırlarıyla şimdiye kadar kabul edilen bir kalıp 

imgeyi yıkmış ve Müslüman Türklerin de bir dinsel değişim sürecine girebileceklerini ima 

etmiştir.” Lépidis’in çizdiği Müslüman Türk portresi daha çok Flaubert’in dikkati çektiği 

Müslüman Türk karakterdir. Bu farklı Müslüman Türk kimliği, Meydani ve arkadaşlarının 

kişiliğinde görünür hale gelmiştir. Lépidis’in de din konusuna yapıtında özellikle yer verdiği 

ve altını çizdiği görülmektedir. Meydani’yi anlamaya çalışan Gedikoğlu Ahmet, tayfa Murat’a 

“Halkın arasındayken, ya da namaz vakti geldiğinde, nasıl davranıyor?” diye sorar; Murat’ın 

verdiği cevap ise, Flaubert’in iddia ettiği dinden uzak yaşayan yeni Müslüman Türk’ü 

tanımlıyor ve ikiyüzlü bir karakteri betimliyor: “Her şey bulunduğu yere bağlı. Fırsat bulursa, 

kaçıp çişini yapmaya gider, aksi halde herkes gibi çömelip oturur ve gündüzleyin taşımış olduğu 

sandıkların hesabını yapar” (BAG, s. 64). İlerleyen sayfalarda, Meydani bizzat kendisi bu yeni 

Müslüman Türk/Osmanlı kimliğini ortaya koyan söylemlerde bulunur. Bunu yaparken bir tür 

filozof gibi görünür anlatıcıya. “Camilerde Allah’a dua etmek haksızlık, en iyi dua bir lokmayı 

yutmaktır” (BAG, s. 95) gibi özdeyişi andıran bir cümle sarf ettikten sonra, bir sonraki sayfada 

şöyle devam eder: “Camiye gidenler, henüz daha ölmedikleri için ve ölmek istemedikleri için, 

buna gereksinim duyarlar. Allah’tan tek istediğim şey, gelip beni görmesi. Birlikte bir rakı 

içeriz, gerisini ayarlar” (BAG, s. 96). Bu cümlelerden sonra, Lépidis’in Büyükada’nın 

Gülü’nde sunduğu yeni Müslüman Türk/Osmanlı imgesi daha iyi anlaşılacaktır. Kitaptaki 

kişilerin hepsi de dinden uzak yaşamakta, dini uygulamalarla ve Tanrı’yla sürekli alay 

etmektedirler. Lépidis’in Türklerinin hepsi de dindışı kişilerdir. Sadece dindışı kalmakla 

yetinmezler, onunla alay etmekten de çekinmezler. Meydani ve Gedikoğlu Ahmet, yeniçerilerle 

çatışıp üç tanesini öldürdükten sonra Hikmet’in evine sığınırlar. Hikmet bir süre sonra, 

Trabzonlu olan Meydani’nin eline kemençeyi tutuşturur ve çalmasını ister: “Kemençeni al! 

Allah’ın kemençenin içinde olup olmadığını görelim” der (BAG, s. 96). Kemençeyi şevkle çalan 

Meydani, “Demek ki, Allah kemençenin içindeymiş. Artık hiç kuşku yok!” (BAG, s. 97) dedikten 

sonra içmeye devam eder. 

Örneklerde de görüldüğü üzere, Lépidis, Flaubert’in izinden giderek bildik Müslüman Türk 

imgesini yerle bir eder ve oluşturduğu sahnelerle yeni bir Türk/Osmanlı imgesi yaratır. Daha 

önceki Oryantalist yazarların, sürekli namaz kılan, oruç tutan, dinine hakaret edildi mi susamış 

bir kaplana dönüşebilen insanlar olarak betimledikleri ‘Müslüman Türk’ tipi (bkz. Etensel 

İldem, 2000, s.93), Lépidis’in kaleminde inançsız, her türlü inanç sistemiyle dalga geçen, 

eğlenmeyi ve keyif yapmayı seven insanlar olarak sunulurlar. 
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4.2. Osmanlı imgesi 

Büyükada’nın Gülü’nde anlatılan hikâyenin Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçiyor olması 

Osmanlı kimliğini de kendiliğinden ön plana çıkarıyor. Yazarın Anadolu coğrafyasını ve 

tarihini iyi biliyor olması da bu kimliğin oluşturulmasında başat rolü oynuyor. Yazar, Türk ve 

Osmanlı’ya kendinden önceki Oryantalistler gibi önyargılarla oluşturulmuş bir pencereden 

bakmasına ve çoğu yerde gerçekler yerine hayalindeki Türk insanını ve Anadolu’yu 

anlatmasına rağmen, Osmanlı tarihine ve coğrafyaya olan hâkimiyeti birçok Batılı için hikâyeyi 

inandırıcı kılmaktadır. 

Birçok Batılı gezgini İstanbul’da en çok etkileyen, şehirle ilk karşılaşma ve ilk görüntüsüdür. 

Hemen hepsi de bundan büyülenmiş bir şekilde bahsederler. Etensel İldem  (Ibid., s.51), 

Osmanlı topraklarını ziyaret eden Fransız gezginlerden bahsederken “Bir ülkeyi görmek, 

tanımak ve anlatmak amacıyla yola çıkan gezginler için o ülkeyi keşfedeceği ilk an, ilk bakış 

çok önemlidir. Bu ilk anı günlerce, aylarca öncesinden hayal etmişler, gözlerinde 

canlandırmışlardır. Bazı gezginler için yolculuğun en heyecanlı bölümlerinden biri, ulaşmayı 

çok arzuladıkları toprakları ilk görecekleri andır” der. Türklere düşmanlığıyla tanınan 

Pouqueville bile (aktaran Etensel İldem, Ibid., s. 55) bu görüntüden etkilenmekten kendini 

alamaz: “İstanbul’a ilk kez gelindiğinde duyulan beklenmedik şaşkınlığı ifade etmek mümkün 

değildir; dünyanın kraliçesi olarak adlandırılmayı hak eden bu kentin görkemli manzarası 

insanın gözlerini kamaştırır” demekten kendini alamaz. Bu görüş sadece gezginler için değil, 

roman kahramanları için de geçerlidir. Mademki Büyükada’nın Gülü’nün başkişisi de bir 

yolculuğa çıkmaktadır, o da aynı beklentilerle hareket etmektedir. İstanbul’la ilk kez tanışan 

anlatıcı (Gedikoğlu Ahmet) “Bana düşlediğim biçimiyle kentin imgesini veren ve burada, 

Amasya’daki köyümüzde çoğu zaman sözünü ettiğimiz, anlatılması olanaksız gürültülü, büyük 

kalabalık” (BAG, s. 13) diye düşünür ve ardından tıpkı Fransız gezginlerin yaptıkları gibi şehrin 

ilk görüntüsünü betimler: “Güneş altında ezilen İstanbul camilerinin görünümü ne kadar 

güzeldi! Süleymaniye! Yeni Cami! Fatih! Beyazıt! Şerefeleri, minarelerinin külahlarının 

etrafında asılı altın halkalar gibi parıldıyordu. Göğe doğru ne çok minare!” (BAG, s. 17). 

Osmanlı döneminde bu coğrafyayı ziyaret eden gezginlerin de ilk büyülendikleri görüntü 

budur: güneş altında altın gibi parıldayan minareler, camilerin heybetli görüntüsü ve Boğaz 

manzaraları. Şehrin içine girdikçe bu olumlu bakış yavaş yavaş değişir ve güzel olan her şey 

çirkinleşmeye başlar. 

İstanbul’la bu ilk tanışmadan sonra, yazar, anlatacağı hikâyeye Doğulu bir kimlik kazandırmak 

ve Osmanlı imgesini ön plana çıkarmak için özellikle kelimelerden faydalanır. Yapıtın 

Fransızca orijinalinde birçok kelime Türkçe verilir ve dipnotla Fransızcaları açıklanır. Konunun 

daha iyi anlaşılması için bunlardan bazıları vermek faydalı olacaktı (Lépidis, 1978): 

Gazel/ghazel (s.9), salep (s.19), efendim/effendim (s.20), eyvallah (s.24), baklava (s.26), imam 

(s.26), rakı/raki (s.40),  börek/beurek (s.47),  karpuz/karpouz (s.52), serseri/serseri (s.55), okka 

(s.57), sucuk/soudjouk (s.81), mecnun/medjnun (s.84), pastırma/pastourma (s.92),  

kuruş/kourouche (s.95), şalvar/chalvar (s.101), kilim (s.119), misafir/missafir (s.120),  

çubuk/tchoubouk (pipo) (s.121), kadıngöbeği/kadin-göbegi (s.123), kemençe/kémentché 

(s.126),  çiftetelli/tsiftétélli (s.127), amaan! (s.129), kadınbudu/kadin-budu (s.130), 

cezve/djezvé (s.147). Bu kelimeler anlatı boyunca sürekli tekrarlanır. Gedikoğlu Ahmet’in 

karşılaştığı herkes onunla konuşurken sürekli “Efendim/Effendim” der. Böylelikle bir yabancı, 

özellikle bir Fransız için Osmanlı coğrafyası anlatıya fon oluşturmaya başlar. Buna saraylar 

(Dolmabahçe, Topkapı), mekânlar (Haliç, Galata, Emirgan, Büyükdere, Tatavla Tepesi, 

Bostancı, Edirnekapı, Karaköy Limanı, Boğaziçi, Sirkeci, Marmara, Trabzon, Eğirdir, Aksaray, 

vs.), camiler (Süleymaniye, Yeni Cami, Fatih, Sultanahmet, Mavi Cami) de eklenince anlatı 

fonu hazır hale gelir. İstanbul’daki neredeyse tüm semt ve cami isimleri defalarca anılır, kubbe, 

şerefe, nargile, baklava, imam, harem, sultan, vezir, şalvar gibi bu coğrafyaya özgü kelimeler 
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yoğun bir şekilde kullanılır. Bu kelimelerin tekrarı okur için coğrafyanın Osmanlı coğrafyası 

olduğunu hatırlatması bakımından önem taşımaktadır. Özellikle de Batılıların imgelemini 

süsleyen ‘sultan’, ‘harem’ gibi kelimelerin kullanımı coğrafyadan çok dönemi vurgulaması 

açısından önem arz etmektedir (bkz. BAG, s. 14, 18, 44, 52, 53, 81, 99, 115, 116). 

Ancak, yapıtta Osmanlı imgesinin oluşmasında yeniçerilerin (orijinal metinde ‘janissaire’) 

önemli bir rol oynadığını belirtmekte fayda var. Yeniçeri Ocağı, kurulduğu yıldan II. Mahmut 

döneminde kaldırılıncaya kadar, dört yüz yıldan fazla bir zaman Osmanlı ordusuna hizmet 

etmiştir; ancak son zamanlarında bozulmaya başlayan yeniçeriler Kabakçı Mustafa’nın 

liderliğinde devlete isyan etmeye, halka zulmetmeye başlarlar. Özellikle son yıllarında III. 

Selim, Nizam-ı Cedit adlı koşut bir ordu kurarak onları kaldırmayı planlar, ancak yeniçeriler 

yeni orduyu dağıtmayı başarırlar ve orduda yer alan askerlerin çoğunu öldürürler. Daha 

öncesinde, benzeri planları yapan Genç Osman’ı da tahttan indirerek tıpkı III. Selim gibi 

katletmişlerdir. Sonunda II. Mahmut kendi ordusunu ve halkı silahlandırarak Yeniçeri Ocağı’nı 

dağıtır ve yetmiş binden fazla yeniçeri öldürülür.  

Yukarıdaki bilgileri vermemizin asıl nedeni, Büyükada’nın Gülü’ndeki, birçok olayı 

anlayabilmek için bu kısa bilgilere ihtiyacımız olmasındandır. Zira kahramanlarımızın hepsi de 

yeniçeri öldürmekle övünürler ve tayfa Murat, eskiden Selim’in ordusunda savaştığını söyler. 

Meydani, soğanını yiyen ve rakısını içen yeniçeriyi öldürme konusunda Gedikoğlu’na “Beni 

rahat bırak! Güller senin için, yeniçeriler de benim” (BAG, s. 70) diye tepki gösterir. Ve şöyle 

devam eder: “Mustafa’nın yeniçerisi! Hepsinde bu ünlü yatağanlardan vardır. Bir kelleyi bir 

pastırma dilimi kadar kolaylıkla keserler. Bu yeniçeriyi kendime ayırıyorum” (BAG, s. 70). 

Burada adı geçenin Kabakçı Mustafa olduğu hemen anlaşılıyor. Halen görevde olmaları ve terör 

estirmeye devam etmeleri de henüz II. Mahmut dönemine gelinmediğini ya da ilk yıllarında 

olunduğunu gösteriyor. Bütün bunlardan Lépidis’in Osmanlı tarihini, en azından yeniçerileri 

yakından tanıdığı anlaşılıyor. Tayfa Murat da bir başka sayfada, “yeniçerilerin 

kaldırılmasından yana olduğunu” söylüyor (BAG, s. 71). Hikâyenin sonunda, Meydani ortadan 

kaybolduktan sonra, bu kez de Hikmet yeniçeriler hakkında bilgi vermeye devam ediyor:  

Meydani, denizci olmak için kayığıyla Amerika’ya gidecekti! İstanbul’a gelir gelmez, sultanın 

adamları onu yakalayıp zorla donanmaya soktular. Meydani, kendisini istediğine ters bir şey 

yapmaya zorlamalarından hiçbir zaman hoşlanmadı. Yeniçeriler, duruma hâkimdiler. Sultanı, 

Türkiye’yi Avrupa modasına uydurmak istemesi nedeniyle kınıyorlardı. Ve sultan, uzlaşmazlıklarını 

sonuca bağlamak için, onlara dayanmasına karşılık, çok sıkıcı bir hal alan bu seçkin birliği ortadan 

kaldırmayı planlıyordu. Onlarla görülecek bir hesabı olan Meydani, elini alıştırmak için birkaçını 

öldürdü. (BAG, s. 115) 

Burada önemli olan, yapıtta Osmanlı’ya gönderme yapan birçok önemli unsur olmasına 

rağmen, ordunun ve yeniçerilerin ön plana çıkarılıyor olmasıdır. Bu ordu ise, yazara göre, 

sadece dünyaya değil, hem kendi sultanına, hem de halkına zulmetmiş, birçok insanı 

katletmiştir. Hal böyle olunca, karakterlerin hikâye boyunca yeniçerileri öldürmekten 

bahsetmelerine ve sonunda bir tanesini öldürerek başını vapurun direğine dikmelerine 

şaşmamak gerekiyor. 

‘Kesik baş’ imgesi, Oryantalistlerin, Türk’ün ve Osmanlı’nın barbarlığını, acımasızlığını dile 

getirmek için çok sık başvurdukları bir kalıp sahnedir. İstanbul’a gelen her gezgin, Topkapı 

Sarayı’nın kapısının sağında ve solunda yer alan oyuklarda kesik başlar görmeyi hayal etmiş, 

birçoğu da göremeyince neredeyse üzülmüşlerdir. Etensel İldem (2000, s. 71), “Bu kapıdan 

geçen gezginlerin büyük çoğunluğu, okuyucunun dikkatini bu oyuklara çeker, ancak bu 

oyuklarda gerçek kesik kafalar gören olmuş mudur emin değiliz. Acımasız barbar Türklerin 

kendilerine özgü adaletini temsil eden bu kesik başlar, gezginlerin görmek istedikleri hayaldir” 

diyerek konuya ışık tutar. Lépidis de aynı kalıp sahneye başvurmaktan kendini alıkoyamaz. 
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Meydani, Gedikoğlu’nun uyuduğu bir esnada yeniçerinin başını keserek vapurunun direğine 

asar. Hatta bu başı asabilmek için yeni bir direk dikmekten gocunmaz: 

İkinci bir direk dikilmişti. Direğin ucunda da köpekbalığı, kuyruğundan asılı duruyordu. Bakışlarım 

direk boyunca yükseldi. Direğin ucunda bir baş takılıydı, yeniçerinin başı! Bir karabasanın etkisi 

altında mıydık acaba? Yok, hayır! Tamamen uyanıktım. (BAG, s. 73) 

4.3. Harem, kadın ve aşk 

Hiç tartışmasız, harem, bütün Batılı Oryantalistlerin en çok ilgi gösterdikleri ve en fazla merak ettikleri 

Osmanlı kurumudur.  Dolayısıyla Osmanlı/Türk kadını da bu gezgin ve yazarların en fazla görmek 

istedikleri, keşfetmek istedikleri Osmanlı unsurudur. Osmanlı döneminde, aynı ülke sınırları içinde 

değişik ırk ve inançtan çok sayıda millet yaşamaktaydı; o dönemde, kadınların çoğu yerde benzeri şartlar 

altında yaşadıkları ve çok fazla sosyal yaşamda görünmedikleri bilinen bir gerçektir. Ancak Müslüman 

kadın bu bakımdan diğerlerinden ayrılmaktadır; diğerleri kısıtlı şartlar altında dahi olsa toplum içinde 

görülebilirken, Müslüman/Türk kadını siyah peçesinin ya da evinin panjurları arkasında saklanmak 

zorunda kalmıştır. Kısaca toplumsal ve kamusal yaşamda kadın görünmez bir kimlik kazanmıştır. 

Lépidis’in romanında da çok şey değişmemektedir: Daha hikâyenin başında Meydani’nin vapuru 

Büyükada’ya doğru yola çıktığında, yazar okurunu, vapurun ortasına serilmiş bir halının üzerinde namaz 

kılan Kerem Paşa isimli yaşlı ve zengin bir tüccarı izlemeye davet eder. Gedikoğlu’nun bu adam 

hakkında bildikleri Meydani’nin ona anlattıklarından ibarettir. Doksanını geçmiş, çok zengin bir 

adamdır ve doksan iki tane karısı vardır. Kerem Paşa hiç beklenmedik bir anda öldükten sonra, Meydani, 

“Yalnızca kadınları için, onun mirasçısı olmak isterdim” (BAG, s. 30) der. Yazara göre, bir Türk için 

bile haremler çok çekicidir, doğal olarak bir yabancı için bütün gizemlerin başladığı yeri 

oluşturmaktadır. Mavi gülün ‘gizem’i simgelemesi ve hikâyenin sonunda, Gedikoğlu’nun da aradığı 

mavi gülün Hikmet’in cariyesi Leyla olduğuna inanması bu bakımdan çok anlamlıdır.  

Meydani, Hikmet’e “Sultanın hareminde kaç kadın olduğunu bilip bilmediğini” sorar; Hikmet, “üç yüz 

yirmi beş” (BAG, s. 99) cevabını verir. Fantastik yönüyle dikkat çeken kitapta, tıpkı masallarda olduğu 

gibi birçok şey abartılarak verilir, böylelikle okuru eğlendirirken aynı zamanda dikkatini konuya çekmiş 

olur. Meydani ve Hikmet’in bilgece sözleriyle mistik ve dokunaklı bir hal alan Gedikoğlu’nun söylemi, 

kendinden öncekilerin yolundan giderek, harem ve kadın konusunda bildik imgeleri tekrarlar. Kadınlar 

ortada gözükmemektedir, çünkü hepsi de haremlere kapatılmıştır ve her Türk erkeğinin hayali, tıpkı 

Meydani örneğinde olduğu gibi, böyle bir hareme sahip olmaktır. 

Bütün anlatı boyunca tek bir kadın karaktere rastlarız, o da Meydani’nin amcaoğlu Hikmet’in cariyesi, 

Leyla’dır. Kendilerine yemek ve içki sunarken görürler onu. Yazarın kadınsız bir anlatı kurgulaması 

bilinçli bir eylem olarak gözükmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Büyükada’nın Gülü’nde bir 

olgunun varlığı daha çok yokluğuyla hissettirilir okura. Tıpkı hiçbir Yunanlı ya da Ermeni’yi anlatısına 

sokmayıp yokluklarıyla geçmişteki varlıklarına gönderme yapışı gibi, kadın konusunda da aynı yönteme 

başvurur. Meydani sürekli kızlardan, birlikte olduğu kadınlardan, sultanın ve Kerem Paşa’nın 

hareminden söz eder; buna karşılık hiçbir kadın gözükmez ortalıkta. Sadece hikâyenin sonunda ortaya 

çıkar ve bir anda da yok olur. Böylelikle kadın ve harem konusunda bildik kalıp imgeler ve sahneler 

tekrarlanır veya çağrışımlarla anlatıya eklemlenir. 

Kadının görünmezliği ve harem imgesi Lépidis’in anlatısına aynı zamanda mistik ve gizemli bir boyut 

katar. Sonunda, Gedikoğlu’nun aradığı mavi gülün Leyla olduğuna inanması bu sonsuz ve imkânsız aşk 

imgesini güçlendirir. Daha Leyla ile karşılaşmadan, “Bu ada Leyla ile Mecnun için ne güzel bir barınak 

olurdu!” (BAG, s. 64) diye iç geçirir.14 Hikâyenin sonunda, tüm despotluğuna ve kabalığına rağmen bir 

tür ‘bilge’ye ve kılavuza dönüşen Meydani’nin “Ağacın dibinde gülünü bulacaksın! Haydi, git!” (BAG, 

s. 106) demesiyle Leyla’ya kavuşur. “Her bitkinin toprağa gereksinimi olduğu gibi benim de Leyla’ya 

gereksinmem vardı” (BAG, s. 108) der. Leyla’nın yaşanan acıları, tayfaların, yeniçerilerin ve Hoca’nın 

ölümünü hatırlatarak “Tüm bu kan niçin?” diye sorması üzerine de, “Senin için, Leyla! Seni bulmak, 

sana bakmak için, sana sahip olmak için. (…). Leyla, hiçbir şeye üzülmüyorum. Şu anda yolumun 

                                                           
14 Yazar, mavi gülü aradığı coğrafyayı betimlerken, zaman zaman ona kösnül bir bakış açısıyla yaklaşmakta, 

baştan çıkartıcı bir kadın gibi sunmaktadır: “Heybeliada’yı ve onun çamlarla donanmış yuvarlak sırtını gördüm. 

Ada, beyaz rengiyle suda serinlerken ölüp giden bir kadın kalçası gibi tekrar açılıyordu” (BAG, s. 59). 
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sonunda seni bulacağımı bildiğim için, gerekseydi, tekrar başlamaya hazır olurdum” (BAG, s. 107) der. 

Gedikoğlu da tıpkı Mecnun gibi, her defasında yeniden Leyla’nın peşine düşmeye hazırdır. Hikâyenin 

sonunda Leyla, tıpkı Meydani gibi, bir anda kaybolur, kimse nereye gittiğini bilmiyordur. Lépidis, 

böylelikle anlatısını kaba bir oryantalist bakışın içine hapsolmaktan kurtararak, Fuzuli’nin ünlü yapıtı 

Leyla ile Mecnun’a bağlar. Baştan sona şiddetle ve kaba unsurlarla örülmüş yapıt bir anda bir aşk ve 

arayış romanına dönüşür. En az Meydani kadar acımasız olan Hikmet, hikâyenin sonunda Doğu 

masallarındaki bilgelerden birine dönüşür ve Gedikoğlu’nun kafa karışıklığına son noktayı koyar: 

“Evine dön ve onlara dostun Süleyman’ın mavi gülünü bulmak için neler yaptığını anlat. Onlara 

diyeceksin ki, mavi güller oldukları yerde kalır ve onları görmek isteyenler senin gibi yolculuk yapmak 

zorundadırlar. Yaşam, mavi güller yönünden çok zengindir. Onları bulmak üzüntü, sıkıntı ve ölüme bile 

mal olsa, kişiye düşer!” (BAG, s. 117). 

5. Sonuç 

Göçmen Fransız yazını, çok farklı kimlik ve kültürden yazarın bir araya geldiği zengin ve ilginç bir 

yazınsal coğrafyadır. Bu coğrafyada, her ırktan ve kıtadan temsilci görmek mümkündür. Onları bir araya 

getiren ise, her şeyden önce, kendilerini Fransız diliyle ifade ediyor ve yapıtlarını bu dille kaleme alıyor 

olmalarıdır. ‘Öteki’nin diliyle kendini ifade etmek onları birbirine yakınlaştırırken aynı anda kendi 

kimliklerini de ön plana çıkarmış ve farklı kültürel kimliklerin oluşmasına neden olmuştur. 

Çalışmamızın konusunu oluşturan Yunan asıllı yazar Clément Lépidis (Kléantis Tchélébidès), birçok 

yönüyle diğerlerinden ayrılan nevi-i şahsına münhasır (sui generis) bir Frankofon yazın adamıdır. 

Çalışmamızda, imgebilim açısından irdelemeye çalıştığımız Büyükada’nın Gülü adlı ilk romanının 

yoğun bir şekilde Türk ve Osmanlı imgeleriyle işlendiği, Doğulu yönü ağır basan bir yapıt olduğu 

görülmüştür. Amasya, İstanbul, Büyükada çizgisinde yaşanan fantastik bir hikâyenin anlatıldığı 

romanda, olay ve olguların Oryantalist bir bakış açısıyla ele alındığı, diğer yazarların yaptığı gibi, 

gerçeklerden çok yazarın hayal dünyasını süsleyen fantezilerle ve önyargılarla oluşturulduğu 

görülmektedir. 

Yazarın bu imgeleri oluşturmasında başlıca üç ögenin etkili olduğu görülmektedir:  a) kendini sadece 

Fransız dilinde ifade ediyor ve Yunanca bilmiyor olması; b) özellikle Ermeni göçmenlerin yoğun bir 

şekilde yaşadığı Paris’in Belleville banliyösünde doğup büyümüş olması ve onlarla ortak hisler 

geliştirmesi; c) geçmişte yaşananlara dair hikâyeler anlatan ve ona Yunanlığını (grécité) hatırlatan 

babasıyla ilişkisi. Bu üç öge, özellikle konuyu ele aldığımız yöntemin kurgulama aşamasında belirleyici 

olmuştur. Aynı zamanda, Doğulu kimliğinin peşinde, Yunanistan’a ve Anadolu’ya (özellikle İstanbul’a) 

yaptığı yolculuğun da bu evrede önemli bir rol oynadığı görülmüştür. 

Göçmenlerin yoğunlukta olduğu Belleville’de yaşaması ve oradaki diğer göçmenlerle, özellikle 

Ermeniler, Yahudiler ve İspanyollarla ortak hisler geliştirmesi hem kurgulama hem de yazma 

aşamasında etkili olmuştur. Ancak yazma aşamasında asıl etkili olanın, diğer Oryantalist yazarlarda 

görüldüğü gibi, hayalindeki okur profili olmuştur. Kimlik arayışları kadar bu okur profili de anlatılarının 

Oryantalist yönünün oluşmasında rol oynamıştır. 

Büyükada’nın Gülü’ndeki Türk imgesi özellikle üç kalıp imge (stereotip) çerçevesinde oluşturulmuştur: 

a) Pis ve kaba Türk, b) Keyif ehli, tembel ve zevk düşkünü Türk, c) Barbar Türk. Bu kalıp imgeler, daha 

çok anlatının hâkim figürü olan Meydani’nin kimliğinde ortaya çıkmaktadır. Meydani, bütün oryantalist 

metinlerde olduğu gibi, despot, acımasız, kaba, kadın düşkünü ve keyif ehli bir kişi olarak sunulmuştur; 

bir o kadar da gizemli, elde edilmesi ve keşfedilmesi zor bir kişiliktir. Anlatıcı, oryantalist bir bakış 

açısıyla, “Ah! Şu Meydani! Ne tuhaf, ne değişmez ve aynı zamanda ne gizemli bir adam! (…), gizli 

düşüncelerini öğrenmeye can attığım bir insandı” (BAG, s.  ) diyerek Meydani karakterini özetlemiştir. 

Meydani karakteri, sürekli tükürerek, geğirerek, küfrederek ve istediği zaman istediği yere işeyerek, ‘Pis 

Türk’ü; eğlenceye, kadına, yemeye ve içmeye düşkünlüğüyle ‘Keyif ehli Tüürk’ü; acımasızca insan 

öldürmesiyle, despotik kişiliğiyle, sürekli öldürdüğü insanlardan bahsetmesiyle, en yakın arkadaşlarının 

ölümü karşısındaki duyarsız duruşuyla ‘Barbar Türk’ü temsil etmektedir. Öldürdüğü yeniçerinin başını 

vapurunun direğine asarak İstanbul’a getirmesiyle de, bütün Oryantalist gezginlerin hayalindeki ‘kesik 

baş’ kalıp sahnesini tekrar etmiş ve olumsuz Türk imgesinin gerçeklik kazanmasına katkıda 

bulunmuştur. 
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Yapıtta anlatılan hikâye, Amasya-İstanbul-Büyükada üçgeninde geçtiği için doğal olarak Osmanlı 

imgesi de ön plana çıkmıştır. Coğrafyanın bizzat kendisi imgenin oluşmasında rol oynamıştır. O 

dönemlerde daha çok Ermeni ve Rum balıkçıların yaşadığı bir yer olan Büyükada’da tek bir yabancının 

adının anılmaması, bütün karakterlerin Türk asıllı olması, yaşanan trajik olaylara, özellikle Türk-Yunan 

savaşına, mübadele sonrası ülkeyi terk etmek zorunda kalan azınlıklara çağrışım yapmaktadır. Osmanlı 

imgesinin oluşmasında asıl etkili olan unsur ise yeniçeriler olmuştur. Anlatıcı, yeniçerilerle ilgili bilgiler 

vererek tarihsel olaylara vakıf olduğunu gösterirken, diğer roman kişileri de sürekli olarak öldürdükleri 

yeniçerilerin sayısıyla övünürler. Bir tanesinin başını vapur direğinde sergilerler ve hikâyenin sonunda 

birkaç tanesini daha öldürürler. Bu yönüyle, polisiye roman etkisiyle yazılmış bir tür çağdaş masalı 

andırmaktadır. Böylelikle yazar, Osmanlıyı kanla ve şiddetle ilişkilendirmiş, sadece kişileri değil, devlet 

aygıtını da bu şiddetin bir parçası olarak göstermiştir.  

Osmanlı imgesinin oluşmasında etkili bir diğer unsur da din ve harem olgusu olmuştur. Sürekli 

haremlerin hayalini kuran Meydani, aynı zamanda, diğer oryantalistlerin tersine, din dışı, dinle alay eden 

bir Osmanlı olarak sunulmuştur. Bu imgenin oluşmasında, yazar, İstanbul’un önemli yerlerinden ve 

Doğuyu çağrıştıran kelimelerden faydalanmıştır. İstanbul’u ve Osmanlı’yı çağrıştıran çok sayıda kelime 

aracılığıyla anlatısına bir Osmanlı fonu oluşturmuştur. Özellikle yapıtın Fransızca baskısında, çok 

sayıda Türkçe kelimeyi olduğu gibi kullanarak bu etkiyi artırmaya çalışmıştır. Yazarın, yapıtını 

oluştururken, okur ve kabul etme evrelerini özellikle göz önünde tuttuğu anlaşılmaktadır. Kırklı 

yaşlardan sonra yazmaya başlayan yazarın, ilk yapıtı Büyükada’nın Gülü’yle büyük bir okur kitlesine 

ulaşması ve ‘Deux Magots’ yazın ödülünü alması bu konudaki başarısını ortaya koymaktadır. 

Anlatı boyunca, harem imgesinin sürekli gündemde tutulduğu görülmektedir. Özellikle Meydani ve 

adamlarının hayalleri sayesinde bu imge sürekli canlı tutulmuş, okurun, yapıttaki kadın karakter 

yokluğunu bu şekilde yorumlaması istenmiştir. Yapıtta karşılaştığımız tek kadın karakter, hikâyenin 

sonunda ortaya çıkan, anlatıcıyı kendisine âşık eden ve bir anda ortadan kaybolan Hikmet’in cariyesi 

Leyla’dır. Clément Lépidis, tıpkı azınlıklar meselesinde olduğu gibi, kadın konusunda da alışılmışın 

dışında bir yöntem kullanarak, ‘yokluklarıyla’, geride bıraktıkları ‘boşlukla’ varlıklarına gönderme 

yapmış, dolaylı bir eleştiri getirmiştir. 

Kısaca; denizci Meydani, sadece bütün Oryantalist imgelerin yansıtıcısı görevini üstlenmemiş, aynı 

zamanda yaratıcısının bakış açısını yansıtmakla da görevlendirilmiştir. Despot, acımasız ve kabadır; 

ancak bir o kadar da gizemli, çekici, elde edilmesi ve anlaşılması zor bir karakter olarak sunulmuştur. 

Birçok Batılının kafasındaki Türk de budur. 
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karşılaştırılması 
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye 

 

Öz 

Kolektif bilinçaltının önemli temsilcilerinden olan masallar toplumsal cinsiyetin inşa edilmesinde ve gelecek 

nesillere aktarılmasında önem arz eder. Masallar aracılığıyla nesilden nesile aktarılan kalıplaşmış cinsiyet 

değerleri, normlar tarafından belirlenen toplumsal yapının devam etmesinde de önemli bir yer tutar. Yapılan 

bu çalışmada masallar aracılığıyla inşa edilen cinsiyetçi yapıya dikkat çekilerek, masalın içindeki cinsiyetçi 

unsurların yazılan hikaye aracılığıyla yeni bir anlam boyutuna taşınması karşılaştırmalı olarak incelenecektir.  

Grimm Kardeşlerin derlediği ve peri masalı adı verilen masallardan biri olan Pamuk Prenses, güzel ve iyi kalpli 

bir prensesin edilgen bir yaşamı benimsemesi sonucu prens tarafından bulunarak mutlu sona ermesi ile 

sonuçlanırken; Mungan’ın hikayesindeki Pamuk Prenses’in kendi hayatı üzerinde söz sahibi olma çabası, onun 

hem masalını kaybetmesine hem de yapayalnız ve mutsuzluk içinde ölmesine sebep olur. 

Masalda kadına atfedilen değerlerin, Murathan Mungan tarafından yeniden yazılan hikâye aracılığıyla 

sorunsallaştırıldığı görülmektedir. Masal tarafından doğallaştırılan kadının toplumsal konumu, hikâye 

aracılığıyla sorgulanmaktadır. Hikâyede, ataerkil düzenin yansımaları, eril tahakküm ve hegemonik erkek 

söylemi aracılığıyla şekillenen kadının toplum içindeki yeri, görev ve sorumlulukları, ironik bir dille ele 

alınmaktadır. Yapılan karşılaştırma, ele alınan masal aracılığıyla edebiyatın toplumsal cinsiyeti inşa etme 

sürecindeki rolünü ve incelenen hikâye aracılığıyla da edebiyatın toplumsal cinsiyet eleştirisindeki etkin 

konumunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet; Kadın; Masal; Hikâye 

 

Comparing Snow White from the Grimm Fairy Tales and Murathan Mungan’s Snow 

White Without Seven Dwarfs with the context of gender criticism 

Abstract 

Tales, which are important representatives of the collective subconscious, are important in constructing gender 

and transferring them to future generations. The stereotyped gender values transferred from generation to 

generation through fairy tales, also play an important role in the continuation of the social structure determined 

by norms. In this study, the gendered structure constructed through fairy tales will be emphasized and the 

gendered elements in the fairy tales will be examined in a comparative way. Snow White is one of the fairy 

tales which is compiled and named by Brothers Grimm and it arrives at the conclusion with a happy end that is 

found by a prince as a result of beautiful and sweet-natured princess’ passive lifestyle, however in Mungan’s 

story, the Princess’ effort about having the right to comment on her own life results in losing her own fairytale 

and alone and unhappy death. It is seen that, the values attributed to women in the fairytale are problematized 

through the story rewritten by Murathan Mungan. The social position of the woman, naturalized by the fairy 

tale, is questioned through the story. In the story, the reflections of the patriarchal order, masculine domination 

and the hegemonic male discourse shaped by the woman's place in society, duties and responsibilities, are 

discussed in an ironic language. The comparison reveals the role of literature in the process of gender building 

through the tale discussed and the effective position of literature in gender criticism through the story examined. 

Keywords: Gender; Woman; Fairytale; Story 

1. Giriş 

Biyolojik olarak kadın ve erkek olarak iki farklı kategoride sınıflandırılan insanoğlu, kültür, adetler, 

gelenek ve görenekler tarafından biçimlendirilen, sınırları önceden belirlenmiş olan toplumsal cinsiyete 

tabi olarak yaşamını sürdürür. Toplumsal cinsiyet eleştirisi, toplumsal, tarihsel ve kültürel bir inşa olan 

kadınlık ve erkeklik konumlarının ve bu konumlar ile ilgili tüm anlamlandırmaların, toplumsal yapıyı 

                                                           
 Bu çalışma, Aslı Soysal Eşitti tarafından, 2016 yılında Ardahan Üniversitesi SBE, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim 

Dalı’nda yapılan Murathan Mungan’ın Hikaye ve Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi başlıklı doktora 

tezinden üretilmiştir. 
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oluşturan kültür, inanç, ahlak, tarih, adet, gelenek, görenek gibi etkenler çerçevesinde oluştuğuna dikkat 

çeker. Tarihsel, toplumsal ve kültürel olarak inşa edilen kadını ikincilleştiren cinsiyetçi söylemin, 

kültürün önemli bir aktarıcısı konumunda olan masallar aracılığıyla kolektif hafızaya yerleştirildiği 

görülür. Kolektif bilinçdışının önemli temsilcisi olan masallar aracılığıyla kadının ikincil ve edilgen 

konumu meşrulaştırılır. Masalların nesilden nesile aktarılmasının ise kadının yüzyıllardır süregelen 

ikincil konumunun doğallaştırılmasına neden olduğu söylenebilir. Çalışmada ele alınan hikaye 

aracılığıyla masallarda kadına atfedilen ikincil konuma karşı çıkıldığı görülür. Hikayede kadın olmanın 

ve kadın olarak toplumsal yaşam içinde kendine bir yer edinmenin sorunsallaştırılması söz konusudur.  

Biyolojik olarak kadın ve erkek olarak iki kategoriye ayrılan insanoğlu, toplumun kadına ve erkeğe 

atfettiği birtakım davranış kalıplarını tekrar ederek, toplumsal cinsiyetin inşasına katılır ve toplumsal 

cinsiyet konumlarının bir parçası olur. Toplumsal cinsiyet, toplum tarafından biyolojik cinsiyete 

yüklenen değerler, her iki cinsiyet tarafından yerine getirilmesi beklenen belirlenmiş davranış 

kalıplarıdır. Biyolojik cinsiyet, kişilerin doğuştan getirdiği özellikleri kapsarken, toplumsal cinsiyet  

toplumun kişilerden yerine getirmesini beklediği belirli davranış kalıplarının kültürel olarak inşa 

edilmesidir. Kadın ve erkeğin “yaşam deneyler”inin birbirinden farklı olarak şekillenmesinde toplumsal 

koşulların önemine dikkat çeken Millett (2011), kişilerin kendi cinsiyet rolüne uygun davranış örüntüleri 

geliştirmesinin çocukluktan başlayarak, uzun yıllar devam eden bir sürece karşılık geldiğini, “(ç)ocuğun 

yaşamının her anı, oğlan ya da kız oluşuna göre cinsiyetinin kendine yüklediği zorunlulukları yerine 

getirmek için nasıl davranmak ve düşünmek gerektiğini öğrenmekle geçer” sözleriyle dile getirir (s. 57). 

Kişilerin, dünyaya geldikleri cinsiyetten toplumsal olarak beklenen davranış özelliklerini göstermek 

üzere kendilerini şekillendirdikleri söylenebilir.  

Cinsiyetçi yapılar masallar aracılığıyla çok küçük yaşlardan itibaren çocukların zihnine yerleştirilir. Bu 

sebeple toplumsal yapılara özellikle de kültüre, cinsiyetçi yapılar damga vurur. Ayrıca cinsiyetçi yapılar, 

kültür aracılığıyla nesilden nesile aktarılarak norm haline gelir. Pamuk Prenses masalı aracılığıyla 

pekiştirilen cinsiyetçi kalıpların aksine hikayede toplumsal cinsiyetin kalıplaşmış yapılarına eleştirel bir 

bakış açısıyla yaklaşıldığı ve var olan kalıpların problemli yapısına dikkat çekildiği görülür. Hikaye 

aracılığıyla kadın olmanın problemli konumuna dikkat çekilerek, kadının toplumsal hayat içindeki 

yerinin eril iktidarın çizdiği sınırların dışına çıktığında, kadını nasıl bir hayat beklediği anlatılır.  

2. Masallar aracılığıyla kadına atfedilen cinsiyetçi konum 

Toplumsal cinsiyet kategorileri, erkek ve kadının davranış sınırlarını çizer.  “Erkek/kadın sözcükleri bir 

yandan bedensel farklılıkları işaret ederken, bir yandan da farklı rol modelleri gibi simgesel veya 

toplumsal inşaları imler” (Nagl-Docekal, 2015, s. 220). Toplumsal cinsiyet ile ilgili rollerin inşasında 

ve bu rollerin devam ettirilmesinde  erkek ve kadın cinsiyetlerinden beklenen rollerin benimsenerek 

sürdürülmesi önemlidir. Bourdieu (2014), eril bedenin erilleştirilmesi dişi bedenin dişileştirilmesi 

faaliyetlerinin büyük bir emek ve çabayla sürdürüldüğünü ve bu durumun tahakküm ilişkisinin 

bedenselleşmesine ve doğallaşmasına sebep olduğunu dile getirir (s. 75). Bu yolla erkek ve kadın 

bedenlerinden beklenen değerlerin ve davranış biçimlerinin, geçmişten geleceğe devam eden değişmez 

gerçekler olarak kabul edilmesi sağlanır. 

Masalda, Pamuk Prenses’in annesi ölünce babası başka bir kadınla evlenir lakin bu kadın çok kıskançtır. 

Gün geçtikçe güzelleşen Pamuk Prenses’i öldürtmeye karar verir fakat uşak Pamuk Prenses’i öldürmeye 

kıyamaz ve ormanda bırakır. Ormanda yalnız kalan Pamuk Prenses korku içinde dolaşırken küçük bir 

kulübe görür. Bu kulübe yedi cücenin kulübesidir. Kulübede karnını doyuran Pamuk Prenses uykuya 

dalar. O sırada yedi cüce ormandan eve döner, başından geçenleri anlatan Pamuk Prenses’e çok acır ve 

“eğer her şeyi düzenli tutar, yemek pişirir, çamaşır yıkar ve giysilerini tamir ederse, onlarla birlikte 

kalabileceğini, kendilerinin de ona iyi bakacaklarını” söylerler (Grimm Kardeşler, 2015, s. 92). 

Aynasından Pamuk Prenses’in hala yaşadığını öğrenen kraliçe ise çeşitli araçlarla Pamuk Prenses’i 
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öldürme amacını gerçekleştirmek üzere çalışır. Yedi Cüce her defasında Pamuk Prenses’i yabancılara 

kapıyı açmaması konusunda uyarır ancak Pamuk Prenses’in merhametle dolu kalbi bu uyarılara aldırış 

etmez. En sonunda Pamuk Prenses kötü kalpli kraliçenin kendisine uzattığı elmadan yiyerek cansız yere 

düşer. Yedi Cüce uyuyor gibi görünen Pamuk Prenses’i gömmeye kıyamaz ve ona camdan bir tabut 

yaparak başında bekler. Bir gün oradan geçmekte olan bir Prens, Pamuk Prenses’e aşık olur ve onu 

sarayına götürmek ister. Pamuk Prenses’i kaldırmak isteyen Prens cam tabutu sarsar ve Prenses’in 

ağzındaki elma yere düşer. Uyanan Pamuk Prenses’e evlenme teklif eden Prens, “(s)eni dünyadaki her 

şeyden çok seviyorum. Benimle babamın sarayına gel ve eşim olmayı kabul et, ne olur” der (Grimm 

Kardeşler, 2015, s. 97). Prens’in evlenme teklifini kabul eden Pamuk Prenses, mutlu bir yaşama kavuşur. 

Masal aracılığıyla toplumsal hayat içinde kadına verilen edilgen konum meşrulaştırılır. 

Murathan Mungan’ın kaleme aldığı Yedi Cücesi Olmayan Bir Pamuk Prenses adlı öykü aracılığıyla, 

Pamuk Prenses masalındaki cinsiyetçi söyleme ışık tutulur. Hikâyenin en başında beyaz atlı şehzadelerin 

ve prenslerin Pamuk Prenses’le evlenmek üzere onun kapısını çaldıkları görülür ancak Pamuk Prenses 

bu erken mutlu sona karşı çıkar ve öncelikle yedi cüceye kavuşmak ister: “Önce Yedi Cücem olsun, ben 

onlarla küçük bir kulübede yaşayayım. Evlerini süpüreyim, yerlerini sileyim, çamaşırlarını bulaşıklarını 

yıkayayım, sonra cadı kadın gelsin beni yerden yere çalsın, siz ondan sonra gelip beni kurtarın; şimdi 

gelmişsiniz ne çıkar?” der (Mungan, 2012, s. 9). Toplumsal hayatın bir yansıması olan masallar, âdet, 

gelenek ve görenekleri, kültürü ve toplumun hayata bakışını ortaya koyan kolektif bilinç dışının izlerini 

taşır. Bu izler, ataerkil toplumsal normların cinsiyetçi yapılanmasının masallar üzerindeki etkisini 

göstermesi bakımından önem taşır. Ataerkil toplumsal yapının cinsiyetçi bir bölünmeyi önceleyen 

konumu, masallar üzerinde de etkili olmuştur. Masallardaki cinsiyetçi iş bölümünün kadınlar ve erkekler 

için kesin çizgilerle ayrıldığını dile getiren Helimoğlu Yavuz (2013), masallarda çoğunlukla erkeklerin 

ava gittiğine, kadınların ise evi temizleyip, yemek yaptığına dikkat çeker (s. 18). Masaldaki Pamuk 

Prenses’in ormanda yedi cücenin evinde, ev işi yapmak şartıyla kabul görmesi, masalda kadına verilen 

cinsiyet konumunun özelliklerini yansıtır. Pamuk Prenses, masalda hizmetçi rolü üstlenerek varlığının 

yedi cüce tarafından kabul edilmesini sağlar. Hikâyedeki Pamuk Prenses’in, yedi cücenin evini 

temizlemesi ve onlara yemek yapması aracılığıyla da kolektif bilinçdışının bir yansıması olan masallar 

tarafından kadına verilen cinsiyetçi konuma dikkat çekilir. Masalda Pamuk Prenses’in yedi cüce ile 

geçirdiği yıllar Bettelheim (1991)’a göre, “zorlukları, sorunlarla uğraşmayı ve büyüme dönemini” temsil 

eder (s. 59). Bu doğrultuda hikâyedeki Pamuk Prenses’in öncelikle yedi cüceye kavuşmak istemesi, 

çocukluk çağını geride bırakarak, kadına verilen toplumsal cinsiyet rolüne hazırlanma aşamasına 

karşılık gelir. Yedi cücenin evinde kaldığı dönemde Pamuk Prenses kadının toplumsal cinsiyet rolüne 

uygun olarak ev ile ilgili işleri yapmayı öğrenir. Yedi cüceye kavuşamayan hikâyedeki Pamuk Prenses 

ise çocukluktan çıkamadığı ve kadın rolüne bürünmekten yoksun kaldığı için, prenslerin evlilik 

tekliflerini kabul etmez. Masalı ona, yedi cüce ile geçireceği zaman sayesinde bir kadın olarak toplumsal 

yapıdaki sorumluluk ve görevleri öğrenebileceğini ve evliliğe hazırlanabileceğini öğretmiştir.   

3. Kadınlar arası rekabet 

Masallarda, üvey anneler kocalarının ölen karısından olan kızlarını kendilerine rakip olarak görür ve 

onlara kötülük yapmak için ellerinden geleni yapar. Nitekim masaldaki Pamuk Prenses’in üvey annesi 

de Pamuk Prenses’in güzelliğini kıskanarak onu öldürtmek için uşakla birlikte ormana yollar. Masalda 

üvey annenin Pamuk Prenses’ten nefret etmesinin sebebi Pamuk Prenses’in güzelliğidir. Eril toplumsal 

cinsiyet düzenlemelerinin olduğu bir dünyada yaşayan kadın, daha küçük bir kız çocuğuyken bu durumu 

fark eder ve yaşantılarını bu doğrultuda düzenler. Kız çocuğu “(ö)vgü ve azarlar, imge ve sözcüklerle 

‘güzel’in, ‘çirkin’in anlamını öğrenmektedir; kısa bir süre sonra hoşa gitmek için ‘resim gibi güzel’ 

olmak gerektiğini bilir; resme benzemeye çalışır, türlü kılıklara girer, aynalarda kendini seyreder” 

(Beauvoir, 1980, s. 272). Kraliçe’nin en güzel olmak ile ilgili yaşadığı derin kaygının köklerinde, eril 

toplumsal cinsiyet normlarının kadını güzelliğiyle takdir ve kabul etmesi vardır. Hayatı boyunca kendini 
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beğendirmek ve bu yolla varlığını ortaya koymak için yarışan kadın, hayatını görülmek ve görüldükçe 

varlığının değer kazandığını hissetmek üzerine konumlandırarak, kendini seyirlik bir nesne haline 

getirir. Kraliçe aynasının karşısına geçip kimin en güzel olduğunu sorduğunda, ayna “(d)ünyadaki en 

güzel leydi, kraliçemdir ama Pamuk Prenses ondan daha güzeldir” der (Grimm Kardeşler, 2015, s. 90). 

Bu sözler üzerine çok kızan ve içi haset ile dolan kraliçe evdeki uşaklardan birini, Pamuk Prenses’i 

ormana götürüp öldürmekle görevlendirir. Uşağın Pamuk Prenses’i öldürmeye kıyamaması üzerine 

kendisi kılıktan kılığa girerek kimi zaman Pamuk Prenses’i nefessiz bırakacak biçimde kemerinin 

bağlarını sıkar, kimi zaman da ona zehirli tarak verir. Aynasından her defasında en güzel kadının Pamuk 

Prenses olduğunu duyan Kraliçe, en sonunda onu bir elma aracılığıyla zehirler. Kraliçenin yaptığı tüm 

kötülükler aynadan en güzel kadının kendisi olduğunu duyabilmek içindir. Kadın güzelliği ile ilgili 

kalıplar eril bir düşünceyi yansıtır ve kadın bedeninin erkekler tarafından denetlenmesine imkan tanır. 

Beden feminizmi ile ilgili çalışmalar yapan Chanter (2015)’a göre “ataerkillik idealleştirilmiş güzellik 

temsilleri dayat(ır)” (s. 110). Kadınların, güzellikleri aracılığıyla kendilerini nesneleştirmeye duydukları 

ihtiyaç, ataerkil toplumsal cinsiyet normlarının kadınların hayatına küçük yaşlardan itibaren yerleştirdiği 

kalıplaşmış güzellik algısının bir sonucudur. Bu nedenle pek çok kadın ömrü boyunca güzelliğini 

görünür kılmak, ispat etmek ve kendini beğendirmek için yarışır. Kadınlar, kendi bedenleri ile ilgili söz 

sahibi olmaya başladıklarında eril iktidarın kadın bedenini nesneleştirmesinden kurtulmaları mümkün 

olacaktır.  

Masallarda kadınlar arasında çoğu zaman rekabet vardır ve bu rekabetin sonuçları genellikle yıkıcıdır. 

“Üvey kızla olan çatışma ilk eşe duyulan kıskançlığı, hazımsızlığı içerir. Rekabet iki kadın arasındadır, 

bu yüzden varlıkları bir arda dayanılmazdır. Hırsın kaynağı kızın bedeninde ilksel anneyi öldürmektir” 

(Sezer, 2004, s. 69). Masaldaki kötü kalpli üvey annenin aksine, hikâyedeki üvey anne, Pamuk 

Prenses’in kendisiyle evlenmek isteyen prensleri reddetmesine üzülen ve Pamuk Prenses’in iyiliğini 

isteyen bir kadındır. Hikâyede, “(b)ütün genç kızlar üvey annelerini ‘fena kalpli’ zannederlermiş. Oysa 

bütün üvey anneler gibi Pamuk Prenses’in üvey annesi de yalnızca bir anneymiş” (Mungan, 2012, s. 10) 

satırlarıyla, masalların üvey anneyi kötülükle özdeşleştirilen yapısı tersine çevrilir. Bu yolla, masalın 

kadınları iyi ve kötü olarak ikiye ayıran ve düşmanlık duygusuyla karşı karşıya getiren cinsiyetçi 

yapısına dikkat çekilir. Hikaye aracılığıyla, eril toplumsal cinsiyet normlarının kadınlar için öngördüğü 

rekabetçi dünya eleştirilerek, kadınlar arası düşmanlığı sıradanlaştıran ve normalleştiren yapıya karşı 

çıkılır. 

4. Bir mücadele alanı olarak kadınlık 

Toplumsal yapı içinde kadın ve erkeğe atfedilen değerler, onların toplumsal konumlarını da 

belirlemiştir. Geçmiş zamanda  kadının içkinlik ve erkeğin aşkınlıkla özdeşleştirilmesinin erkeklerin 

toplumsal konumları ve toplum üzerinde söz sahibi olmalarında önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade 

eden Beauvoir (1980)’a göre, kadının görevi “yaratıcılık değil, besleyiciliktir; hiçbir alanda 

yaratmamaktadır; ona çocuk ve ekmek vererek oymağın yaşamasını sağlamaktadır, budur bütün işi: 

yazgısı içkinliktir, doğuştan getirdiği nitelikleri sürdürerek yaşamaktır” (s. 89). Erkek egemen bakış 

açısına eleştirel bir düşünce ile yaklaşan Beauvoir’ın düşünceleri doğrultusunda kadının toplum içindeki 

kaderini biyolojisinin belirlediği söylenebilir. Eril toplumsal cinsiyet normlarına göre kadının varlık 

amacı kendisinden beklenen görevleri yerine getirmektir. Toplumsal cinsiyet ile ilgili yapılar erkeği 

birincil toplumsal konuma yerleştirerek, ona büyük bir üstünlük atfeder. Erkeğin üstün bir konuma sahip 

olduğu toplumsal düzende kadın, erkeğin sahip olduklarını elde etmek için mücadele etmek zorunda 

bırakılır. Erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü bir toplumsal düzen oluşturan ataerkil yapının 

sürdürülmesi, eril iktidarın kadınların ikincilleştirilmesi yoluyla sürekli olarak yeniden inşa edilmesine 

bağlıdır. Ataerkilliğin toplumsal yapıya kök salmış bir düzen olduğuna dikkat çeken Millet (2011), 

ataerkilliğin “her iki cinste yarattığı kişilik yapısı, bir politik sistem olmaktan öte, bir düşünce ve yaşam 

tarzı durumundadır” sözleriyle, toplumsal düzeninin önemli bir yapısı olan ataerkilliğin hem erkekler 
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hem de kadınlar tarafından içselleştirildiğine ve bu yolla nesilden nesile aktarıldığına dikkat çeker (s. 

109). Ataerkil toplumsal yapı, toplum içinde kadının da erkeğin de konumunu belirler. Her iki cinsiyetin 

de belirli kalıplar içinde davranmasını gerektiren bir toplumsal yapıya karşılık gelen ataerkillik, erkeği 

birincil, kadın ikincil toplumsal konuma yerleştirir. Bu doğrultuda ataerkilliğe göre erkeğin üstünlüğünü 

belirleyen özellikler, “saldırganlık, zeka, güç ve etkenlik” kadınların ikincil konumun belirleyen 

özellikler ise “edilgenlik, bilgisizlik, güçsüzlük, ‘iffet’ ve etken olamayış” olarak sınıflandırılmıştır 

(Millet, 2011, s. 49). Kadının ve erkeğin birbirinden oldukça farklı ve ayırıcı özellikler doğrultusunda 

sınıflandırılarak üstün niteliklerin erkek ile özdeşleştirilmesi, kadına toplumsal olarak atfedilen ikincil 

konumun meşrulaştırılması amacını taşır. Kadının konumunun da erkekler tarafından belirlendiği 

ataerkil düzende, kadının kendisi ile ilgili söz söylemesi mümkün değildir. Toplumsal, tarihsel ve 

kültürel olarak yaratılan ve gelecek nesillerle aktarılan kadın kavramında ataerkil düşüncenin derin izleri 

vardır. Ataerkil düşünce tarafından ikincilleştirilen kadın toplumsal yapıda ezilen tarafta kalmaya 

mahkum olmuştur. 

Murathan Mungan, hikâyede Pamuk Prenses’in yaşadığı çelişkiler aracılığıyla toplumsal cinsiyet 

kalıplarına ve bu kalıpların, kadınlara yaşattığı baskılara dikkat çeker. Masalda Pamuk Prenses ormana 

bırakılır, yedi cüceyi bulur, cadı tarafından zehirlenir, prens tarafından ormanda uyurken bulunup 

uyandırılır ve onunla evlenerek sonsuza kadar mutlu yaşar. Hikayenin başında çıkagelen prensler ve 

şehzadeler ise Pamuk Prenses’in masalını yaşamasını engeller. Masallarda kadına atfedilen en önemli 

eylem evlenmek ve evlilik sayesinde sonsuza kadar mutlu yaşamaktır. Hikayede erken gelerek masalını 

yaşamasına engel olan tüm prens ve şehzadelerin Pamuk Prenses tarafından reddedilmesi ile toplumsal 

cinsiyet normlarının kadın için öncelediği evliliğe karşı çıkılmış olur. Eril toplumsal cinsiyet normlarına 

göre evlilik, kadın için çocukluğundan itibaren masallar ve oyunlarla hazırlandığı varoluşunu 

gerçekleştirme imkânıdır. “Küçük kız çocuklarına düğünlerde gelinlik giydirilmesi, anlatılan masallarda 

prensesin prensesle evlenerek mutlu yaşadığının vurgulanması, kız çocuklarının oynanan oyunlarda 

yemek yaparak ya da bebeklerine bakarak kadınlık rolünü taklit etmesi, onların bilinçaltında evliliğin 

mutlu olmak için tek yol olduğuna dair bir düşünce belirmesine sebep olur” (Soysal Eşitti, 2016, s.201). 

Bu sebeple kadınlar için çocukluktan itibaren olumlu imgeler aracılığıyla zihne yerleştirilen evlilik, 

idealize edilen bir yaşamın başlangıcı sayılır. 

Hikayenin en başında kendisine sunulan evliliğe karşı çıkan Pamuk Prenses, toplumsal cinsiyet 

normlarının kadın için belirlediği nihai amaca da karşı çıkmış olur. Hikâyedeki Pamuk Prenses, 

masaldaki Pamuk Prenses’in hayatını yaşamak istediği için evliliğe karşı çıkar ve kendi masalını bulmak 

için yollara düşer. Kendisi de bir Pamuk Prenses’tir ve bütün Pamuk Prensesler gibi ait olduğu masalı 

yaşamaya hakkı vardır. Ancak Pamuk Prenses, yedi cüceyi ararken yaşlanır ve prens ve şehzadeler de 

artık onun kapısını çalmazlar. Berktay (2014)’a göre kadın bedeni “doğurganlığı” ve “üremede oynadığı 

rol” sebebiyle, varoluşun fiziksel yönleriyle donanmış ve bedenselliğin en somut ifadesidir (s. 148). 

Hikayedeki Pamuk Prenses kendi cinsiyetinden beklenen evlenmek, anne olmak vb. özellikleri 

göstereceği gençlik çağında bu davranışlarda bulunmayı reddeder ve kendi masalının peşinden gider. 

Bunun bedelini de eril toplumsal cinsiyet normları tarafından yalnız bırakılarak öder. Hiçbir erkek 

onunla evlenmek istemez ve kendi masalında yabancı durumuna düşerek cadıya dönüşür.  Hikâyede 

yaşlanan Pamuk Prenses’le kimsenin evlenmek istememesi aracılığıyla kadının genç ve güzelken 

erkekler tarafından arzulandığına işaret edilir. “Masalda evlilik, her derdin devasını içerir. Çirkin 

güzelleşir, yoksul zenginleşir, kötü huylar düzelir ve düşmanlar cezalandırılır. Evlilik statü kazanmanın, 

sınıf atlamanın en hızlı ve en kesin sonuç veren yöntemidir” (Sezer, 2004, s. 100). Bu yolla, masalda 

kadının ancak evlilik aracılığıyla kendini gerçekleştirebileceğine dair cinsiyetçi bir yaklaşımın söz 

konusu olduğu söylenebilir. Hikayedeki Pamuk Prenses, masaldaki Pamuk Prenses’in aksine bir 

kadından beklenen davranışları yerine getirmediğinden eril toplumsal cinsiyet normları tarafından 

cezalandırılır, genç ve güzel bir kadın olarak başladığı masalına, yaşlı ve çirkin bir cadı olarak devam 
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eder. “Nasılsa her zaman bir pencerede yazgısını bekleyen bir Pamuk Prenses bulunur” (Mungan, 2012, 

s. 10) diyen Pamuk Prenses, artık prenses olarak hiçbir erkek tarafından arzulanmadığı masalına, yeni 

üstlendiği rolle bir cadı olarak devam etmek ister. Masalda cadı aracılığıyla Pamuk Prenses, büyümenin 

getirdiği tehlikelerle yüzleşerek, bunların üstesinden gelmeyi öğrenir (Bettelheim, 1991, s. 67). 

Hikâyedeki Pamuk Prenses ise cadı rolünü üstlenerek, evlilik öncesi sınavdan geçireceği diğer genç 

kızları prenslerine kavuşturacaktır. Ancak değişen zaman, genç kızların beklentilerini de değiştirmiştir. 

Hayallerine kavuşmak isteyen genç kızlar, başka yollar bulmuştur. Geçmiş zamanın makbul görülen 

evde prensini bekleyen geleneksel genç kız imgesi, değişen dünyada kendine bir yer bulamamıştır. 

Böylece Pamuk Prenses’in, masallarda bulunan iyi kadın tipinden, kötü kadın tipine geçişi de onun 

masalında bir rol edinerek kendini gerçekleştirmesine imkân vermemiştir.   

Masalda prensle evlenerek sonsuza dek mutlu bir hayat yaşayan Pamuk Prenses’in aksine masalını 

yaşamak için prens ve şehzadelerin evlilik tekliflerini reddeden hikayedeki Pamuk Prenses’in yaşlanarak 

çirkinleştiği ve çeşitli hastalıklarla uğraştığı görülür: “Dişleri dökülmüş, burnu uzamış, kamburu 

çıkmıştı. Artık ayakları tutmaz olmuş, romatizmadan her yeri sızım sızım sızlıyordu. Gözleri iyi 

seçmiyor, kulakları iyi duymuyor, beli tutmuyordu” (Mungan, 2012, s. 11). Masaldaki edilgen Pamuk 

Prenses sonsuza kadar mutlu yaşayan güzel bir kadın olarak hafızalara kazınırken; hikayedeki Pamuk 

Prenses, ataerkil iktidarın kadın için uygun gördüğü nihai sona karşı çıktığından cezalandırılarak, yalnız, 

hasta ve yaşlı bir kadın olarak ölür. Hikâyedeki Pamuk Prenses’in, cezalandırılmasının sebebi toplumsal 

cinsiyet normlarının masallar aracığıyla kadına verdiği evlenerek sonsuza kadar mutlu yaşama idealine 

karşı çıkmasıdır. Sezer (2004)’e göre, masal kesin iletilerle bağımlı kadını kutsar ve ayrıntılarını da 

bağımlı kadın kişiliğini geliştirmek üzere kurgular (s. 45). Masaldaki Pamuk Prenses aklıyla değil 

güzelliğiyle ön plandadır ve hayatı ile ilgili kararları onun yerine masal boyunca hep başkaları verir. 

Pamuk Prenses’in varlığının masalda daima başkalarına emanet olduğunu ve yaşamını başkaları 

üzerinden devam ettirdiğini dile getiren Soysal (2015)’a göre Pamuk Prenses, “Kral Babası sayesinde 

prenses olur. Üvey annesinin zulmüne teslim eder kendini, imtiyazlarından soyutlanır ölümle burun 

buruna gelir. Sırasıyla saray çalışanları, orman, avcı, ceylan, Yedi Cüceler ve nihayetinde Prens 

sayesinde kurtulur” (s. 46). Masaldaki kaderi daima başkaları tarafından tayin edilen Pamuk Prenses’in 

sonsuza dek mutlu bir hayat yaşamasına karşılık; hikayedeki kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmak ve 

kendi masalını bulmak isteyen Pamuk Prenses’in mutsuz bir hayata mahkum olduğu ve arzularını 

gerçekleştiremeden öldüğü görülür. İki anlatının karşılaştırılması aracılığıyla, toplumsal cinsiyet 

normları tarafından belirlenen kurallara uymayan kadının hem toplumsal olarak kabul görmeyeceğine 

hem de yalnız ve mutsuz bir kadın olacağına işaret edilir.  

Kadın, aklı önceleyen bir yaşam biçimi seçtiğinde, ataerkil normlar tarafından erkeğe atfedilen akıl, 

düşünce ve bilgi gibi kavramlara ortak olacağından varlığı kabul görmez. Ataerkil iktidar, kadını aklıyla 

değil güzelliğiyle takdir eder. “Masaldaki Pamuk Prenses, iyi kalplidir, güzeldir, hamarattır, uysaldır 

ancak olaylar üzerine düşünme ve akıl yürütme yeteneğinden yoksundur, hayatıyla ilgili kararları 

başkaları verir ve o da bu kararlara uyar” (Soysal Eşitti, 2016, s. 200). Hikâyedeki Pamuk Prenses ise 

kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmak ve kendi masalını bulmak amacıyla eril iktidara karşı çıkar ancak 

ne istediği hayata kavuşabilir ne de mutlu olabilir. İki anlatının karşılaştırılması kadın için akıl ve 

düşünce gibi kavramların eril iktidar tarafından istenmeyen değerler olduğunu ortaya koyar. Eril 

toplumsal cinsiyet normları doğrultusunda kadın, aklıyla değil duygularıyla, merhametiyle, saflığıyla ve 

fedakârlığıyla toplumsal olarak kabul görür. Bu nedenle yapılan karşılaştırma aracılığıyla toplumsal 

normların kadına atfettiği cinsiyetçi rolün masallar aracılığıyla kolektif bilinç dışına kazındığı ve 

toplumsal yaşam içinde gelecek nesillere aktarılarak, normalleştirildiği görülür. Öğüt (2016), erkekler 

için olumlu ve özenilir olan bağımsızlık ve özerkliğin, kadın için olumsuz bir nitelemeye dönüştüğüne 

ve edilgenlik, alçakgönüllülük ve fedakârlıkla özdeşleştirilen kadının, bağımlılık ile tanımlandığına 

dikkat çeker (s. 76). Yıllardır anlatılan masalındaki edilgenliğiyle hafızalara kazınmış olan Pamuk 
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Prenses’in Murathan Mungan tarafından yeniden yazılan hikaye aracılığıyla kendisine verilen konuma 

karşı çıkması, toplumsal cinsiyet normları tarafından kadına verilen edilgen konumu da bozguna uğratır. 

Ait olduğu masalı bulmak için kendisine uygun görülen evliliğe karşı çıkan Pamuk Prenses, masalın 

büyülü dünyasında kovularak, gerçeğin acımasız dünyası ile yüzleşmek zorunda kalır. “Cinsiyetlerin 

bilinen değerlilik ölçütlerine uyan kahramanlar nihai ödülü, yani serveti, güzelliği, iktidarı, evlilikle 

bağlantılı olarak alır” (Sezer, 2004, s. 106). Toplumsal cinsiyet normları tarafından kadın için uygun 

görülen konuma karşı gelerek, kendi düşünceleri ile hayatlarını değiştirmek isteyen kadınlar, toplumsal 

yapıdan dışlanarak yalnız bırakılır ve görmezden gelinir. Ait olduğu masalı bulmak isteyen Pamuk 

Prenses’in yaşam yolculuğu erkekler tarafından görülmez. Pamuk Prenses’in varlığının yeniden 

hatırlanması için ölmesi gerekir. Pamuk Prenses’in ölümüyle birlikte yaşadığı ülkede yas ilan edilir ve 

onun için büyük bir cenaze töreni düzenlenir. Pamuk Prenses’in bir ömür boyu arayıp bulamadığı yedi 

cüce tabutunu taşır ve Pamuk Prenses tarafından evlilik teklifleri reddedilen şehzade ve prensler 

cenazeye katılmayarak kutlama telgrafı gönderir. Bu yolla kırılan erkeklik gururlarını onarma fırsatını 

yakalamış olurlar. Eril toplumsal cinsiyet normlarının kadın için uygun gördüğü nihai sona karşı çıkarak 

kendi masalının peşine düşen Pamuk Prenses’in tüm erkekler tarafından yalnız bırakıldığı ve 

istenmediği görülür. İki anlatının karşılaştırılması aracılığıyla masalların eril toplumsal cinsiyet 

düzenlemelerini destekleyen yapısı görünür kılınır.  

5. Sonuç 

Kadın, toplumsal cinsiyet normları tarafından belirlenen davranış kalıplarına uymadığı takdirde yalnız 

bırakılarak cezalandırılır. Masalda toplumsal cinsiyet normlarının kadın için belirlediği davranış 

kalıpları dahilinde yaşayan Pamuk Prenses, hayatını prenses olarak sürdürürken, hikayedeki kendi 

masalını bulmak üzere evliliğe karşı çıkan Pamuk Prenses yalnızlığa mahkum edilir ve en sonunda 

masallardaki kötülüğün temsilcisi olan cadıya dönüştürülür. Eril toplumsal cinsiyet normlarının kadın 

için belirlediği edilgen konuma karşı çıkan kadın, tüm ataerkil iktidar yapılarını da karşısında bulur. 

Erkek egemen ideolojiler tarafından şekillendirilen toplumsal cinsiyet kimlikleri aracılığıyla kadın ve 

erkek arasındaki eşitsiz konum meşru kabul edilir ve çalışmada da merkeze alındığı üzere çeşitli 

araçlarla geleceğe aktarılır. Kolektif bilinçdışının bir yansıması olan masalların, kadınların ancak bir 

erkek sayesinde ve evlilik yoluyla kendini gerçekleştirebileceğine dair bir söyleme sahip olması, 

kadınların hayata karşı tek yönlü bir bakış açısına sahip olmasına sebep olur. Çalışmada iki anlatının 

karşılaştırılması aracılığıyla bu tek yönlü bakış açısının kırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada masal ve hikayedeki Pamuk Prenseslerin karşılaştırılması aracılığıyla toplumsal düzen içinde 

kadınlara yüklenen rollere ve sınırları eril iktidar yapıları tarafından belirlenmiş yaşam biçimlerine 

dikkat çekilerek, toplumsal yapıda kök salan cinsiyetçi anlayış ve kadınların uğradığı ayrımcılık 

vurgulanmıştır. Mungan tarafından kadının toplum içindeki konumunun sorgulandığı hikaye aracılığıyla 

kadının biyolojik değil; toplumsal ve kültürel olarak ayrımcılığa uğradığı görülür. Hikayede cinsiyet, 

Pamuk Prenses’in kendisi olmasının ve istediği hayatı yaşamasının önündeki engele dönüşür. Kadın 

olmanın bir problem olarak ele alındığı hikayedeki Pamuk Prenses eril norma başkaldıran bir kadın 

olduğu için yalnız bırakılır. 
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Tarihi Kırıntılar adlı romanda yazı aracılığıyla sağlanan yaşam yolculuğu  
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Dr. Öğr. Üyesi, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye  

 

Öz 

Günümüz Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından biri olan Barış Bıçakçı, Tarihi Kırıntılar adlı romanında, 

geçmişle olan sorunların çözümünde yazıyı ve yazma edimini, kişiyi iyileştiren, yaşam yolunu bulmasını 

sağlayan bir araç olarak kullanır. Yazı aracılığıyla yaşam yolunu bulan bir roman kişisinin merkeze alındığı 

romanda,  yolculuğa çıkma cesareti değişimi sağlayan en önemli etkendir. Romanın baş kişisi Can, üniversite 

öğrencisi olan ablası Meral’in ailesini terk ederek bir şairle gidişini ve ondan bir daha hiç haber alamayışlarını, 

hayatının merkezine yerleştirerek büyük bir probleme dönüştürür ve hayatı ablasından gelecek bir haberi 

beklemekle, ona dair olduğunu düşündüğü izleri sürmekle geçer. Derin bir boşluk içinde yaşayan Can, bir gün 

çeşitli şairlerle görüşerek onların anlattıklarından hareketle hikayeler yazmaya karar verir. Görüştüğü şairler 

sayesinde maziyle barışır ve yazma edimi sayesinde kendini, geçmişi ve onları terk eden ablasını affeder. 

Yazarlığa adım atan Can, bu sayede hayatı ve varoluşunu anlamlandırarak, yaşama tutunmasına imkan 

sağlayacak sebebi bulur. Yazının ve yazarlık serüveninin kişiler üzerindeki yapıcı etkisinin merkeze alınarak 

incelendiği çalışmada, Tarihi Kırıntılar adlı romanın baş kişisi Can’ın Türk Edebiyatı’ndaki yazı aracılığıyla 

kendini gerçekleştiren yazar-roman kahramanlarına yeni bir bakış açısıyla katıldığı görülmüştür. Bu katılım, 

insanoğlunun yüzlerce yıldır süren yazı aracılığıyla kendi varoluşunu anlamlandırma meselesinin sürekliliğine 

işaret eder. 

 

Anahtar Sözcükler: Roman; Yazı; Yazarlık; Yolculuk  

A life journey through writing in Tarihi Kırıntılar named novel 

Abstract 

Barış Bıçakçı, one of the most important writers of today's Turkish literature, uses writing and writing 

acquisition as the solution of the problems of the past and also uses as a means to improve the person and find 

the persons way of life, in his Tarihi Kırıntılar named novel. In the novel where a novel person finds his way 

of life through writing is is taken to the centre, the courage to go on a journey is the most important factor that 

makes the change. Can, the head person of the Novel, takes the problem of the leaving of his older sister Meral, 

a college student, with a poet and never receiving any news from her, into the centre of his life and turning his 

life into a big problem, waiting for a news from his sister and follows the tracks he thinks are about her. Living 

in a deep emptiness, Can meets with various poets and decides to write stories based on what they tell. Through 

the poets he meets, he reconciles with the past and thanks to the act of writing he forgives himself, his past and 

his older sister, who abandoned them. Can, who stepped in to the writing, in this way finds a reason to hold 

onto life by making sense of his life and existence. In the study where the constructive effect of the writing and 

the adventure of the authorship was examined in the centre, it was seen that Can, the leading person of the novel 

Tarihi Kırıntılar, joined the writer-novel heroes of Turkish Literature who self-fulfilled themselves through the 

writing with a new perspective. This participation, points out the continuity of problem for centuries that is the 

self-interpretation of the existence of the humankind through the writing.  

 

Keywords: Novel; Writing, Authorship; Journey 

 

1. Giriş 

Üniversite öğrencisi olan on dokuz yaşındaki Meral, bir şaire aşık olur ve her şeyi geride bırakarak 1992 

yılının aralık ayında aniden ortadan kaybolur. Yıllarca annesi, babası ve kardeşi Can, Meral’in gidişinin 

sebebini bulmaya, onun nerede olduğunu çözmeye çalışır. Ailenin arayışına edebiyat, özellikle de şiir 

eşlik eder. Baba Taner, şiirler yazar. Anne Sevgi, kızından bir iz bulma umuduyla şiir dergilerini takip 

eder. Can, şairlerin poetikalarını değerlendirir ve çözümler. Bu çözümleyiş Can’ın geçmişle ve Meral’in 

yokluğuyla barışmak için geçen yirmi beş yılda bulduğu yoldur. Evdeki herkes, Meral’in gidişinden 

sonra edebiyatla bağ kurar, edebiyat Meral ile var olan bağlarını korumanın bir yolu olarak tüm ailenin 

hayata tutunmasını sağlar.  
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Yazı aracılığıyla dönüşen bir roman kişisinin merkeze alındığı Tarihi Kırıntılar’da, yazı ile hayat 

arasındaki ilişki büyük önem arz eder. Romanda yazı, edebiyat ve şiir Can’ı sağaltacak olan yaratıcı 

güçlere karşılık gelir. Ablasının bir şairle gidişiyle birlikte edebiyata ilgi duymaya başlayan Can’a, içine 

düştüğü derin yalnızlıkta edebiyat eşlik eder. Meral gittiğinde on dört yaşında olan Can, bu gidişin 

etkisiyle erken büyür. Ablasının gidişiyle birlikte karman çorman duygularla ve huzursuzlukla baş başa 

kalan Can, ablasının bıraktığı odada kitaplarla tanışır. Can’ın hayat akışını hızlandıran, geleceğe 

güvenini arttıran ve yaşam yolunu aydınlatan Meral, gidişiyle Can’ı ergenlik döneminde rehbersiz ve 

terk edilmiş olarak yapayalnız bırakır. Can, ablasının odasında bulunan kitapları okursa, ablasının gittiği 

yere kendisinin de gitmesinin mümkün olacağını düşünür. Kitapların dünyasına dalan Can’ın gerçek 

hayatla ilişkisi mesafeli olsa da, kitaplara olan ilgisi önünde yeni bir yol açılmasına imkan sağlar. “Can 

hemen masanın üzerinde üst üste dizili duran kitaplardan birini aldı, rasgele bir sayfasını açtı. Ablası 

ona pek çok kitap önermişti, hiçbirini okuyamamıştı Can. Ablamın okuduğu bütün kitapları okursam, 

diye düşündü, onun vardığı yere varır mıyım, şimdi olduğu yerde olur muyum” (Bıçakçı, 2019, s. 48-

49)? Meral’in gidişiyle nereye gideceğini ve ne yapacağını şaşıran Can’ın hayatın karmaşası 

karşısındaki rehberi kitaplar olur. Can, okuduğu kitaplar sayesinde yaşam yolunu kaybetmekten 

kurtulur. 

2. Hayata tutunma aracı olarak yazı 

Romanda yazı ve edebiyat, hayatın katı gerçekleriyle baş etmede önemli bir role sahiptir. Meral’in 

gidişine ailesi ancak yazı ve edebiyat sayesinde katlanır. Can ablasının gidişinden sonra, ondan kalan 

kitapların dünyasına sığınarak iyi bir okur olur. Can’ın edebiyatla ilişkisi okur olarak başlar, yazarak 

devam eder. Can’ın küçük yeğeni Aslı, bir gün Can’ın portresini çizer ve “Can’a sevgiler Meral’e 

sevgiler” yazarak imzalar. Meral’in yokluğuyla baş etmenin yolunu bu şekilde bulmuş olan küçük kız, 

“Meral bunu okur çünkü okuma yazma biliyor” (Bıçakçı, 2019, s. 65) der. Küçük kızın Meral’in 

okuyabildiğine vurgu yapan sözleri, Can’ın bir şey yazarsa Meral’e ulaşabileceğini fark etmesini sağlar. 

Bu fark ediş onun yazarak başkalaşmasına, önünde yazı aracılığıyla yeni bir hayatın başlamasına imkan 

tanır. Başkalaşımın hem gözü karalık hem de korku anlamlarını içinde barındırdığına dikkat çeken Parla 

(2012), başkalaşımların “hızlı değişim süreçlerinin yarattığı şok dalgalarının bilinçteki izdüşümleri” 

olabileceğini ifade eder (s. 13). Romanda başkalaşım, anlık bir fark edişin etkisiyle, yazı aracılığıyla 

ortaya konulan yaratıcılık sayesinde gerçekleşir. Can, “(y)azısının yayımlandığını gördüğünde benzersiz 

bir heyecan yaşadı, sanki artık başka biriydi. Hemen sonra Meral’in de bu yazıyı okuduğunu hayal etti. 

Yıllar önce kuzeni Aslı’nın dediği gibi: Meral okuma yazma biliyordu” (Bıçakçı, 2019, s. 110). Can, 

Meral’e ulaşabilmesinin tek yolunun yazı olduğunu fark eder ve yazı aracılığıyla kendine dışarıdan 

bakmaya başlar. Yazı sayesinde kendini ifade etme olanağı bulan Can, başka bir insana dönüşür. İngiliz 

Dili ve Edebiyatı okuyan Can, bir gazetede kültür sanat editörü olarak çalışır ve yazı aracılığıyla hayata 

dahil olur: 

“Kitaplar, sergiler, filmler üzerine yazdığı yazılar ise onun için bambaşkaydı. Bakacağı yeri seçiyordu, 

yapıtların başka yapıtlarla kurduğu bağlantıları, ilişkileri saptıyordu ve son anda yakalanmış bir 

dengenin hazzıyla cümleler kuruyordu. Sonra yeni bir yazı, yeni bir düşme tehlikesi, yeni bir denge. 

Tabi her seferinde aynı düşünce: Meral bu yazıyı okuyacak. Can’ın zihninde ablası yıllardır bir okur 

olarak yaşıyordu” (Bıçakçı, 2019, s. 172).  

Can’ın yıllar önce yitirdiği ablasına ulaşabilmesinin tek yolu olarak gördüğü yazı, aynı zamanda onun 

Meral’in gidişiyle yitirdiği benlik bütünlüğüne kavuşmasına yeniden imkan sağlayacak olan araçtır. Ong 

(2012), yazı aracılığıyla metinde, zihin dışında seyreden bir süreklilik çizgisinin sağlandığına dikkat 

çeker (s. 55). Can’ın yazı aracılığıyla aktardığı duygu ve düşünceleri de ondan bağımsız ve sürekli olarak 

yaşama imkanına kavuşmuş olur.  
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Romanda Can’ı yitirdiği benlik bütünlüğüne ulaştıracak olan eylemin yazmak olduğuna gördüğü rüya 

aracılığıyla simgesel bir düzlemde işaret edilir. Freud (2014) “rüyanın içeriğini oluşturan malzemenin 

bir şekilde yaşanmış şeylerden oluştuğunu yani rüyada yeniden üretildiğini, hatırlandığını tartışmasız 

bir bilgi” olarak kabul eder (s. 33). Bu doğrultuda Can’ın gördüğü rüyanın, onun hayatıyla ilgili önemli 

bilgileri sakladığı düşünülebilir: 

“Can rüyasında, Meral’in nereye gittiğini, kiminle gittiğini görmek için salonun penceresini açmış, 

sokağın köşesine bakmıştı. Pencereyi açar açmaz yüzüne rüzgar vurmuştu, arka taraftaki odalardan 

birinin penceresi açık olmalıydı. Dönüp salona odalara doğru giden koridora baktığında havada uçuşan 

şeyleri görmüştü. Şeyler? Bunlar sözcüklerdi. Nefes alırken insanın boğazına kaçacakmış gibi 

uçuşuyorlardı cereyanda” (Bıçakçı, 2019, s. 157).  

Meral’in gidişinden on yıl sonra 2002 yılında Can’ın gördüğü bu rüya, onun hayatındaki en büyük açmaz 

olan Meral’in gidişini ancak kelimeler yani yazı aracılığıyla atlatacağına, hayatının anlamını yazı 

aracılığıyla bulacağına dair kendi iç dünyasından gelen bir işarettir. Tüm rüyaların bir anlama ve bir 

özelliğe sahip olduğuna dikkat çeken Fromm (2014)’a göre rüyaların anlamlı olması demek, eğer 

anlaşılabilirseler, insanlara önemli mesajlar iletecek potansiyele sahip olmaları demektir (s. 43). Bu 

doğrultuda romanda Can’a gördüğü rüya aracılığıyla iletilen mesaj ancak anlatırsa ve yazarsa hayatı 

anlamlandırmasının ve kendi hayat yolunu bulmasının mümkün olacağıdır. 

Can, daima ablasını düşünerek yaşar. Ablasının gidişinin üzerinden uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen 

anlamlandıramadığı bu gidişin hayatındaki etkisi güçlü bir biçimde devam eder. Şairlerin poetikalarında 

yaşamın anlamına ve Meral’in gidişine dair işaretler bulan Can, bir dizi şairle söyleşi yaparak bu 

söyleşileri birer hikaye haline getirip, şairlerin isimlerini gizleyerek yayımlamayı tasarlar. Bu yolla 

isimsiz şairlerin anlattığı hikayelerden oluşan bir kitap yazacaktır. Can’ın yakın arkadaşı Ali için şair 

söyleşileri Can’ın geçmişle ilgili olan meselesinin bir yansımasıdır. Ali, “(ş)air el çabukluğuyla ablanı 

görünmez yaptı. Şimdi sen de bu isimsiz söyleşilerle şairi görünmez yapmak istiyorsun” der (Bıçakçı, 

2019, s. 7). Ali, Can’ın gazetecilikle yetinmemesini, edebiyatla da ilgilenmesini ister ancak şairlerle 

ilgili yapacağı görüşmelerin onun üzülmesine neden olacağından çekinir. Sevgilisi Rana ise Can’ın 

“yıllar önce bir şairin peşinden giderek evini, ailesini terk eden, bir daha da kendisinden haber 

alınamayan ablasının izini düpedüz soyut bir şiir fikrinde ve şairlerin uçuk kaçık hikayelerinde 

bulacağını sanan takıntılı bir adam” olduğunu düşünür (Bıçakçı, 2019, s. 7-8). Takıntıları Can’ın gerçek 

hayatla buluşmasının önündeki bir engele dönüşür. Hayatının merkezine Meral’in gidişini yerleştiren 

Can, bu durumu bir takıntı haline getirir. Can, hayatı yaşamasının önündeki bir engele dönüşen 

takıntılarını yazı sayesinde geride bırakarak, kendi benliğine yöneldiği bir yolculuğa çıkar.  

3. Değişimin temeli: Yolculuk 

Yolculuk, değişim ve dönüşüm üzerine temellenen, kişilerin yaratıcığını arttıran, farkındalık düzeyini 

yükselten, hem içsel hem dış dünyayı anlamlandırmasına olanak sağlayan ve harekete geçmeyi 

gerektiren eylem alanıdır. “Eylem, önceden derinine, uzun uzadıya düşünerek ortaya çıkardığımız bir 

tasarıma uyarak, çevremizdeki somut nesnelere ya da başka insanlara yönelttiğimiz etkinliktir” (Gasset, 

2011, s. 43). Bulunduğu yerden ayrılarak harekete geçmeyi, yolda daha önce bilinmeyenle karşılaşmayı 

göze almayı gerektiren bir eyleme karşılık gelen yolculukta, yolculuğa çıkan kişinin, çıktığı yolculuğun 

dönüşünde başkalaştığı görülür. Vogler (2014), kahramanın öyküsünün özünde daima bir yolculuk 

olduğuna dikkat çeker (s. 47). Tarihi Kırıntılar’da da Can’ın şair hikayelerinden oluşan bir kitap yazma 

fikri onun güvenli muhitinden ayrılarak bilinmeyenlerle dolu bir serüvene atılmasını gerektirir. 

“Serüven yaşayan, yaşadıklarını hayatın bütünlüğüne katar, onunla açılır: Diğer insanlara, kendine, 

hayata” (İnam, 2016, s. 51). Başlangıçta Can’ın ortaya attığı kitap fikrinde Meral’in bir şairle gidişinin 

hesabını sorma ve bu yolla şairlerden intikam alma düşüncesi hakimdir. Ancak şairlerle yapacağı 

görüşmeler için çıktığı yolculuk kişiyi sağaltan bir serüvene dönüşür ve onun dünyaya açılmasını 
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sağlayarak, yolculuğun başında niyet ettiği kötücül duygulardan ve karamsar ruh halinden arınması için 

yeni bir hayat imkanı yaratır. Kahramanın yolculuğu, onun “bilinmedik bir dünyada maceraya atılmak” 

için “rahat” ve “sıradan” muhitinden ayrıldığı fiziksel bir dış yolculuk olabileceği gibi; yola çıkan 

kahraman “zihninin”, “kalbinin” ya da “ruhunun derinliklerine” bir iç yolculuk da yapabilir (Vogler, 

2014, s. 47). Can’ın yolculuğu yatay boyutta Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan şairleri görmek için 

yaptığı yolculuklara, dikey boyutta ise kendi içsel yolculuğunu gerçekleştirmesine, geçmişle ve Meral’in 

onları terk edişiyle yüzleşmesine bu yolla kendine yeni bir yaşam alanı yaratmasına karşılık gelir. Can, 

bir yandan çalıştığı gazetenin işleriyle uğraşırken diğer yandan şairlerle görüşmek için yolculuklara 

çıkar. Bu durum hem fiziksel olarak yorulmasına hem de geçmişin yükleriyle sürekli yüzleşmek zorunda 

kalarak yıpranmasına sebep olur. Kültür sanat gazeteciliği yapan Can, zaman zaman şairlerle söyleşi 

yaparak bir kitap yazma fikrinin çok anlamsız olduğunu düşünür: 

“Gazete için yapmak zorunda olduğu işlerin arasında fırsat yaratmaya çalışmak, İstanbul dışına çıkması 

gerektiğinde bir şairle söyleşi yapabilmek için yolunu uzatmak, sonra yorgun argın, avucunda solmuş 

bir unutmabeni çiçeği kadar tanıdık bir kederle eve dönmek... Neden” (Bıçakçı,  2019, s. 52)?  

Can, sürekli olarak yolculuk yaptığı bu süreçte hayatın anlamını ve kendi varoluş amacını sorgular. 

Başterzi (2016)’ye göre kişinin çıktığı yolculukta peşine düştüğü kişi kendisi ve çocukluğun gizli kalmış 

bahçeleridir. Dünyada kalmaya devam edebilmek için gizlenen arzuların peşine düşmek ve olmak 

istenilen beni bulmak için yollara düşecek kadar cesur olan kimse, yeryüzündeki gizli bahçelerin 

kapısını aralama fırsatını da elde eder (s. 23). Yolculuğa çıkma cesareti gösteren Can da şairlerle yaptığı 

görüşmeler sırasında her defasında geçmişi ve kendisinde bulunan eksiklikler ile yüzleşir. Bu durum 

onun çıktığı yolculukta geçmişi ile barışmasına ve eksikliklerini tamamlamasına fırsat verir. Yazdığı 

kitap aracılığıyla ilk defa kendi hayatının kahramanı olmayı dener. Can,   

“Kahramanlara, dervişlere, bilgelere inanmakla bir bağı olmalı Meral’in gidişinin. Peki ben, diye 

soruyor Can, ben kahramanlara inanmıyor muyum? Kahramanlara inanmıyorsam ben neden kahraman 

olmaya çalışıyorum. Kaybını bir türlü telafi edemeyen, hep arayan hiç bulamayan, hüznüne hüzün katan, 

‘acısından kendine rütbe yapan’ romantik bir kahraman. Mağlup kahraman” (Bıçakçı, 2019, s. 52)! 

Sözleriyle yolculuğun başında kendisine olan içsel bakışını dile getirir. Can, kendi hikayesinin 

kahramanı olmaya çalışır çünkü ablasının kahramanı olamamıştır. Bir şair gelmiş ablasının sonsuza dek 

kaybolmasına sebep olmuştur. Can’ın çabası Meral’i geri getirme, yeniden var etme çabasıdır. Meral’i 

geri getirmek mümkün olmasa da, Can, yazı aracılığıyla Meral’in sonsuz bir zamanda yaşamasına 

olanak sağlar. “Altınoluk sokaklarında yürürken, şairlerle konuşarak, şiirden söz ederek aslında Meral’i 

yokluktan çağırmaya, geri getirmeye çalışıyorum, diye düşünüyor. Ne kadar saçma, ne kadar çocukça 

ve ne kadar güzel” (Bıçakçı, 2019, s. 53)! Can’ın sözlerinde Meral’in yokluğuyla baş edebilecek bir yol 

bulmanın getirdiği ferahlama vardır. Can, şairlerle bir araya gelerek onlara duyduğu nefreti yenmiş, 

onların anlattığı hikayeler sayesinde kendi kitabını yazabilme, kendi yolculuğuna çıkabilme fırsatını 

yakalamıştır.  

4. Yazı ve yolculuğun birlikteliği: Şair hikayeleri 

Roman boyunca Can’ın yaptığı fiziksel ve içsel yolculuklara yazma edimi eşlik eder. Can’ın yazı ile iç 

içe geçen yolculuğuna şairlerin de katılmasıyla, yolculuk bir serüvene dönüşür. “Serüven, güvenilir ve 

tanıdık olandan tekinsiz ve yabancı olana geçme isteğidir” (Kırkar, 2016, s. 53). Alıştığı tekdüze yaşamı 

geride bırakarak, çözemediği problemler ile yüzleşmeyi göze alan Can’ın, çıktığı yolculuklarda 

birbirinden farklı hayat görüşüne, yaşam olanağına, şiir anlayışına ve bambaşka kişiliklere sahip farklı 

yaş ve cinsiyetteki şairler ile yolunun kesişmesi onun yolculuğunu bir serüvene dönüştürür. Şairlerle 

yaptığı görüşmeler Can’ın iç dünyasına bakmasına olanak sağlar ve onu geçmişle barıştırır. İlk şairin 

anlattığı hikayede Uçan Balon Yasası’ndan bahsedilir. Uçan Balon Yasası, anlatılan hikayede “peşinden 
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gitmek” eylemine karşılık gelir. Hikayede çocukluğun cahillik ve delilikle komşu olduğu ve şairlerin 

hayatları boyunca burada dolaştığı anlatılır: “Bir uçan balonun ipini sıkı sıkı kavramış ama bir yandan 

da ipi bıraktıklarında ne olacağını delicesine merak ediyorlardı. İçimizdeki uçan balon yasası” (Bıçakçı, 

2019, s. 12). Can’ın uçan balonu ise Meral’dir. Meral’e çok bağlıdır ama onu bırakarak yeni bir hayata 

başlaması, yeni bir yaşam olanağına kavuşması gerekir. Can’a yeni bir yaşam imkanını sağlayacak olan 

ise şairlerle yaptığı söyleşilerdir. Bu söyleşiler sayesinde kendi iç dünyasına bakma ve yeni bir yaşam 

imkanına kavuşma olanağı bulur. 

Can’ın söyleşi yaptığı ikinci şair ise modernleşmenin yıkıcı etkisinden bahseder. Şair, “(g)eçmiş 

gerçekten utanılacak bir şeyse” der, “bu durumda onunla hesaplaşmak gerekir onu yok etmek değil” 

(Bıçakçı, 2019, s. 23). Can’ın geçmişle hesaplaşması, şairlerle yaptığı söyleşiler sayesinde gerçekleşir. 

Her şair Can’ın içindeki düğümlerden birini çözer. Can’ın yolculuğa çıkmasının en önemli sebebi ablası 

Meral’i affedememesinin yükünden kurtulma isteğidir. Affetmenin azar azar iyileşme ile gerçekleşen 

bir süreç olduğunu dile getiren Akgün (2016)’e göre affetme sürecinde, öncelikle uğranan derin 

haksızlığın açtığı yaralar veya duygusal acılar fark edilerek kızgınlık, öfke ve nefret gibi duygular 

yaşanır. Bu duygularla yüzleşmek acıyı da beraberinde getirmekle birlikte, kişiyi ya çekilen acıya ve o 

acının intikamı fikrine yoğunlaştırır ya da affetme düşüncesi bir iyileşme stratejisi olarak kabul edilir (s. 

7). Romanda Can, Meral’in gidişiyle derin bir haksızlığa uğradığını düşünür, ardından öfke ve nefret 

duygularıyla yolculuğa çıkar, yolculuk sürecinde görüştüğü şairler sayesinde kendisi ile yüzleşerek 

Meral’i affeder ve iyileşmeye başlar. Can’ın, geçmişle barışarak ablası Meral’i affetmesi onun geçmişin 

kuşatıcılığından kurtularak özgür bir insan olmasına olanak tanır. Şair, hayatın başlangıçta her şeyin 

mümkün olduğu yanılsamasına neden olduğunu sonra ise berbat bir perhiz yemeğine dönüştüğünü 

söyleyerek, Can’a Meral gitmeseydi de mükemmel bir hayatı olmayacağını ima eder (Bıçakçı, 2019, s. 

29). Can, hayatındaki tamlığın ya da bütünlüğün Meral’in gidişiyle bozulduğunu düşünür. Oysa şair bu 

mükemmelliğin ya da bütünlük duygusunun zaten mümkün olmadığını söyler. 

Can’ın görüştüğü bir sonraki şaire göre ise insan, “nasıl yaşamalı? sorusunun cevabını şiirde aradığı için 

şair olur. Her fırsatta kendisine iri dişlerini, sivri tırnaklarını gösteren, salyasıyla üstünü başını ıslatan 

gerçeklik ile koyun koyuna nasıl tutarlı bir hayat sürdüreceğini bulmak için şair olur” (Bıçakçı,  2019, 

s. 46). Can da şairleri anlarsa hayatı da anlayacağını zanneder. Hayatla arasındaki engelin şairler 

olduğunu düşünür. Oysa bu yolculukta hayatla arasındaki engelin Meral’in beraber gittiği şair değil; 

bizzat Can’ın kendisi olduğunu fark eder. Bu fark ediş, onun başka bir insan olmaya doğru ilerlemesine 

olanak sağlar. 

Can’ın söyleşi yaptığı dördüncü şair ise, “(b)elli bir yaştan sonra yazmak kendini kazımak demek oluyor. 

Üstelik kazıdığınız yerin altından ne çıkacağını da çok iyi biliyorsunuz” (Bıçakçı, 2019, s. 56) diyerek, 

yazmanın kişilerin kendi iç dünyalarını ortaya dökmeye paralel süren bir eylem olduğuna işaret eder. 

Can da yazarak kendi geçmişini kazır. Bu geçmişin altından hep Meral çıkar. Meral’in onları terk etmesi, 

Can’ın hayata olan güvenini temelden sarsmış, onun hayata yenik başlamasına sebep olmuştur. Can da 

şairlerle ilgili giriştiği meselede kendi durumunun farkındadır. Şair, yolda oyalandığını çünkü gideceği 

yerde kendisini bir hesaplaşmanın beklediğini söyler (Bıçakçı, 2019, s.  58). Can da şairlerle görüşme 

yaparak onların anlattıklarını hikayeleştirerek kendini oyalar ancak önünde sonunda yazacağı kitap 

aracılığıyla gerçekle yüzleşmesi gerekir. Can kitabı bitirdiğinde, kendisine ilk kez bu denli  yakından 

bakar ve eksiklerini fark ederek kendisiyle barışmak için adım atar.  

Bir sonraki şair ise, belirsizliklerden hoşlanmadığını hayatta tamlık, kesinlik aradığını söyler. Can’ın da 

içinden “geçmişi unutmak, her şeye yeniden başlamak geç(er)” (Bıçakçı, 2019, s. 67). Şairlerle söyleşi 

yapmak üzere çıktığı yolculuk, Can’ın içsel dönüşümünü gerçekleştirmek üzere çıktığı bir yolculuğa 

dönüşür. Şairlerle görüştükçe, onlar anlattıkça, Can da kendisiyle yüzleşir. “Ablanızdan bir haber 

olmadığına göre, bulunduğu yerde huzurlu bir hayat sürüyor olmalı” der şair “ablanız bir şairin değil 
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şiirin peşinden gitmiştir, şiire saklanmıştır. Yani öznesiz bir geniş zamana” (Bıçakçı, 2019, s. 68). Bu 

sözlere karşılık Can, “ablamın gidişini hala anlamaya çalışıyorum” der (Bıçakçı, 2019, s. 68). Can, şaire 

duygularını açar. Hiç tanımadığı insanlarla dertleşmek, herkesten sakladığı duygularını dile getirmek 

Can’ı iyileştirir. 

Can’ın şairlerle yaptığı söyleşilerde birden fazla defa kimlik meselesine atıfta bulunulur. 

“Kendimizi olduğumuzdan başka biri sanmamız aklımı kurcalamıştır hep. Bu hikayede insanın kendini 

aramasıyla ve bulmasıyla ilgili bir hikmet olduğunu sezmiştim. “Ben kimim?” sorusuna önce hep yanlış 

cevap veririz ve elimizde yeterli yanlış cevap cephanesi yoksa doğruya ulaşmak da güç olur. Şiir, 

edebiyat, sinema bize kim olduğumuz hakkında son derece kullanışlı yanlış cevaplar sunarlar” (Bıçakçı, 

2019, s. 133-134).  

Can’ın hayatında da sinema, şiir ve edebiyat önemli bir yere sahiptir ve ona avuntu vererek gerçekte 

kim olduğunu sormasını engeller. “Ne yaşarsak yaşayalım, nerede olursak olalım, kendi mizacımıza 

mahkumuz, kendimizle baş başayız” (Bıçakçı, 2019, s. 129) diyen şair, Can’ın hayata karşı olan bakış 

açısını değiştirmedikçe mutlu olmasının mümkün olmadığına, hayatın yapılan seçimlerin bir sonucu 

olduğuna işaret eder. Güler yüzlü bir kadın olan şairin anlattığı Kendini Turgut Uyar Sanan Adam 

(Bıçakçı, 2019, s. 134) adlı hikayede de insanın kendisine kim olduğu sorusunu sorması ve bu soruya 

cevap aramasının önemine gönderme yapılır. Nitekim Can’ın yolculuğu da bir arayış yolculuğudur. Can 

çıktığı yolculukta yazı aracılığıyla varlığını dünya üzerinde bir yere konumlandırma imkanına erişir. 

Bir başka şairin anlattığı Elmas Hanımın Uzay Macerası adlı hikayede herkes için başka bir hayatın 

mümkün olduğuna dikkat çekilir (Bıçakçı, 2019, s. 116). Realitenin yapamadığını yazı yapabilir. 

Kurmaca dünyada Meral dahil herkes için başka bir hayat imkanı vardır. Yazının yarattığı hayat imkanı 

sayesinde Can geçmişle uzlaşarak yüzünü geleceğe döner. 

Can’ın bir araya geldiği bir başka şair aracılığıyla şiirin çağrısının uzlaşma olduğuna işaret edilir 

(Bıçakçı, 2019, s. 176). Can da yazdığı kitap aracılığıyla hayatla uzlaşır ve Meral’in gittiği gerçeğiyle 

yüzleşerek ve bu gerçeği kabul ederek yaşamına devam eder. Birbirinden çok farklı kişisel özelliklere 

sahip olan şairleri tanıdıkça, içinde Meral’in onlardan kopmasına sebep olduğuna içtenlikle inandığı 

şaire karşı nefreti azalır. Çıktığı yolculuk, tanıştığı ve sohbet ettiği şairler ve kaleme aldığı kitap onu 

kendisiyle barıştırır. Yazı ona, geçmişi, anı ve geleceği yeniden kurma imkanı sağlar. “Yazı, bilineni 

bilenden ayırdığı gibi, kişisel gerçekten de uzaklaştırarak bilgiyi ‘nesnel’ kılar” (Ong, 2012, s. 62). 

Yazının yazılanla araya koyduğu mesafe sayesinde Can iyileşir. 

“Meral’in gidişiyle öyle karmaşık, birbirine öyle zıt duygular yaşadım ki! Ona kızdım, onu özledim, ona 

özendim. Gidişini korkakça ya da kahramanca buldum. Dünyanın, ülkenin halinin onun yokluğunu 

önemsiz hale getirdiğini hatta yuttuğunu, yok ettiğini düşündüm. Bazen de Meral’in yokluğunun bütün 

dünyayı yuttuğunu hissettim. Bu duygusal karmaşa hala sürüyor ve galiba ömrüm boyunca da sürecek. 

Şairlerle görüşürken de böyle karmaşık duygular içindeydim. Onlara sahiden kızdığım, onlardan 

uzaklaşmak istediğim zamanlar oldu. Ama kimi zaman da hep onlarla kalmak istedim, beni en iyi şairler 

anlar, diye düşündüm. Hep şiirden, edebiyattan konuşmak istedim. Çünkü kaçacak başka bir yer 

bulamadım” (Bıçakçı, 2019, s. 189). 

Can şairlerle söyleşi yaparken ablası Meral’den, Meral’in gidişinden, bu gidişin onun duygu dünyasını 

uğrattığı yıkımdan da söz eder. Şairlerle şiir, edebiyat ve hayat hakkında konuşan Can, her defasında 

kendine dair boş verdiği, görmezden geldiği ya da yok saydığı bir duygu ve düşüncenin izine rastlar. 

Şairlerle bir araya gelene dek hep Meral’in yokluğuna odaklanan Can, şairlerin hikayeleri sayesinde 

içinde kendisinin de önemli olduğu bir dünya kurmayı başarır.   
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Can’ın babası sıradan insanlar ve şairler arasındaki farkı açıklamak için, iki ayrı  dünyanın varlığından 

bahseder ve bunların “birinde biz yaşıyoruz diğerinde şairler” der (Bıçakçı, 2019, s. 6). Bu fikre göre 

şairlerin dünyası sıradan insanların dünyasından farklıdır ve geçişken değildir. Bu nedenle Meral, 

beraber gittiği şairin dünyasında kalır ve ondan bir daha haber alınamaz. Can, yazdığı kitaba Şair Geçidi 

adını verir. Can’a göre Şair Geçidi ismi “hem şairlerin geçit töreni” hem de “bir yerden başka bir yere 

geçiş noktası” anlamlarına gelir (Bıçakçı, 2019, s. 189). Can, iki dünya arasında yazı aracılığıyla bir 

geçit açmayı ümit ettiği için kitabını Şair Geçidi diye adlandırır. Şairlerle Can’ın ettiği sohbetlerin 

hikayelere dönüştürülmesi ile ortaya çıkan  metinlerden oluşan Şairler Geçidi’nde Can’ın hayat 

hikayesinin ve ruh halinin izleri vardır. “Kahramanın başarılı macerasının sonucu, yaşamın dünyanın 

gövdesine akışının kilidini açmak ve onu serbest bırakmaktır” (Campbell, 2010, s. 52). Can da yazdığı 

kitap aracılığıyla iki farklı dünyayı kendi iç dünyasında uzlaştırmayı başarır, Meral’i ve Meral’in birlikte 

gittiği şairi affeder ve eksiklikleri ile kabul ettiği hayata kaldığı yerden devam etme gücünü kendinde 

bulur. 

5. Sonuç 

Barış Bıçakçı’nın 2019 yılında yayımlanan romanı Tarihi Kırıntılar’da yazı ve yolculuk izleklerinin 

merkeze alınarak incelendiği çalışmada, yazma ediminin roman kişisi Can’ın geçmişle barışmasını, 

kaybettiği hayat yolunu bulmasını ve  parçalanan benlik bütünlüğünü onarmasını sağladığı görülmüştür.  

Ablasının gidişiyle birlikte kırgınlık, kızgınlık, öfke, mutsuzluk gibi yıkıcı duygularla yaşamak zorunda 

kalan Can, kitaplar ve edebiyata olan bağı sayesinde öncelikle iyi bir okur olarak, sonrasında editör 

olarak çalıştığı gazetedeki köşesinde yazdığı yazılarla, son olarak da şairlerle yaptığı söyleşileri 

dönüştürerek kendi kurmaca dünyasını anlattığı kitap sayesinde kendisine yeni bir yol çizmeyi başarır. 

Romanda okumanın, yazmanın ve edebiyatın sağaltıcı gücüne yer verilir. 

Can’ın çıktığı iki boyutlu yolculuk hem şairleri tanımasına, onlarla söyleşiler yapmasına ve içindeki 

öfkeyi yenmesine hem de kendi iç dünyasına bakmasına, kendisini tanımasına ve yazı sayesinde 

geçmişle barışarak ablasını affetmesine imkan tanır. Çıktığı yolculuk sayesinde geçmişin ağır yükünden 

kurtulan Can, kendisi için yeni bir yaşam imkanına kavuşur.  
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Öz 

Bugün Türkiye’de Rusça-Türkçeve Türkçe-Rusça çeviri çalışmalarına olan ilgi gittikçe artmaktadır. Aynı 

zamanda, Rus dilini öğrenmek Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin temsilcileriyle iletişim kurmak için 

fırsat vermektedir. Dilsel olmayan bir ortamda Rus Dili öğretiminde (özellikle Türkiye’de), önemli faktörler 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bu, her şeyden önce, eğitim sistemi için bir zihniyet meselesidir. Öğrencilerin 

ulusal-kültürel özelliklerine ve ulusal eğitim sisteminin özelliklerine ilişkin bilgilerin uygulanması, eğitim 

sürecinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin 

öğretim elemanları olarak bütün Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça Çeviri derslerinde Türk Öğrencilerin 

karşılaştığı bazı zorlukları gözlemlemekteyiz. Zorlukların üstesinden gelmek için öncelikle nedenleri 

tanımlamakta fayda vardır.Aşağıda bu nedenlerden bazıları sıralanmaktadır: Türk Öğrencilere, Rus Dili ve 

Edebiyatı eğitimi süresinde Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça Çeviri Derslerinin öğretimi açısından 

irdelendiğinde en zor alanlardan birinin dilbilgisi olduğu unutulmamalıdır... Bunun dışında özellikle Türkçe-

Rusça Çeviri, Kültürlerarası İletişim, Rusya-Türkiye Kültür Diyaloğu Dersleri de ayrı bir zorluk teşkil 

etmektedir. Bu nedenle, Türk Öğrencilerle çalışan Rus Dili ve Edebiyatı öğretim elemanları olarak Rusça-

Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri derslerinin özelliklerine ayrı bir önem vermekle mükellefiz.  

“Fen Edebiyat” Fakültesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümü derslerinde;  

- Ses bilgisinin öğretimi sırasında, 

- Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça Çeviri derslerinde, 

- Kültürlerarası İletişim, Rusya-Türkiye Kültür Diyaloğu ve diğer disiplinlerin öğrenimi esnasında yer alan 

özellikleri bu çalışmada vurgulamak istiyoruz. Çünkü bu tür çalışmaların amacı iki ülke halkının birbirlerinin 

önemli günlerini, gelenek ve göreneklerini, kültürlerini tam manasıyla öğrenmeleri sağlamak ve böylece iki 

ülke halkı arasında daha sağlam bir dostluk köprüsü kurmaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası iletişim; Türk ve Rus dillerinin özellikleri; Milli ve kültürel özellikler; 

Dikkate alınan zorluklar ve özellikler; Çeviriler 

Features of Russian-Turkish translation 

Abstract  

Russian-Turkish and Turkish-Russian translation studies are increasing in Turkey today. At the same time, 

learning the Russian language gives the opportunity to communicate with representatives of the countries of 

the Commonwealth of Independent States. Important factors should be taken into consideration in teaching 

Russian language in a non-linguistic environment (especially in Turkey). This is, above all, a matter of mindset 

for the education system. The application of information on the national-cultural characteristics of students and 

the characteristics of the national education system will contribute to the improvement of the educational 

process. As lecturers of the Faculty of Letters and Sciences of Ağrı İbrahim Çeçen University we observe some 

of the difficulties faced by Turkish students in all Russian-Turkish and Turkish-Russian translation courses It 

is useful to first identify the reasons for overcoming difficulties. Below are some of these reasons: It should not 

be forgotten that the most difficult areas during the study period of Russian-Turkish and Turkish-Russian 

translation courses the Turkish students of Russian language and literature face in terms of teaching is the 

grammar. Turkish-Russian translation, Intercultural Communication and Russian-Turkish Cultural Dialogue 

are also a separate challenge. As lecturers of Russian language and literature working with Turkish students, 

therefore, we have to pay special attention to the characteristics of Russian-Turkish and Turkish-Russian 

translation courses. Department of Russian language and literature in the Faculty of” Letters and Sciences";   

- During the teaching of phonology, 

- Russian-Turkish and Turkish-Russian translation courses, 

- Intercultural communication, Russia-Turkey Cultural Dialogue and other disciplines in this study we want to 

emphasize the features involved in learning. Because the purpose of this kind of work is to ensure that the 

people of the two countries fully learn each other's important days, traditions and customs, cultures, and thus 

establish a stronger bridge of friendship between the people of the two countries. 

 

Keywords: Intercultural communication; Characteristics of Turkish and Russian languages; National and 

cultural characteristics; Difficulties and features taken into account; Translations 

 

 



64 

 

1. Giriş 
 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Filoloji Fakültesi bölümlerinden biri olan Rus Dili ve Edebiyatı 

Bölümü  2011 yılında açılmıştır. Bu bölümde, Rus Edebiyatı üzerine bilimsel araştırma yapan, Rus dili 

dilbilgisinde, bir dilden diğerine çeviri özelliklerini inceleyen yüksek nitelikli öğretim üyeleri 

çalışmaktadır. Bölümün ana amacı, Rusça eserleri okuyabilecek ve anlayabilecek uzmanları, aynı 

zamanda bilimsel faaliyetlerde bulunabilecek, Rus dili çalışmaların en iyi sonuçları elde edebilecek 

araştırmacılar yetiştirmektir. Derslerde öğrenciler telaffuz, algı, okuma ve yazma becerilerini geliştirir. 

Rus edebiyatı şair ve yazarları A. S. Puşkin, M. Y. Lermontov, F. M. Dostoyevsky, N. V. Gogol, L.N. 

Tolstoy, A. Çehov ve diğerleri’nin orijinal metinleri analiz yoluyla incelenmektedir. Bölümü başarıyla 

bitiren, mezunlar, turizm alanında tercüman, ortaokul, lise ve kolejlerde Rus Dili ve Edebiyatı öğretmeni 

olarak  çalışabilirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bir yıldan fazla bir süredir Ağrı İbrahim Çeçen 

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde çalışmaktayız. Bu fakültedeki çalışma süresi boyunca, 

aşağıdaki  konuları öğrettik: 

 

I Sınıf  için: 

- Ses Bilgisi;  

- Kültürlerarası İletişim: Rusya-Türkiye Kültür  Diyaloğu; 

- Rusça-Türkçe Çeviri I,II. 

 

II Sınıf  için: 

- Rusça-Türkçe Çağdaş Metin Çevirisi I, II; 

 

III Sınıf  için: 

- Yazım Kuralları I, II; 

-  Rusça Türkçe Metin  Çevirisi I, II; 

-  Batı Edebiyatı (18-19.yy); 

- 19.yy. Rus Edebiyatı II; 

-  20.yy. Rus Edebiyatı I. 

 

IV Sınıf  için: 

- Retorik  (İyi  Konuşma Sanatı) I, II; 

- Stilistik  (Üslup Kurallarına Giriş) I, II; 

- Edebiyat Teorisi; 

- Rusça-Türkçe Edebi  Çeviri I, II; 

- 20. yy. Rus Edebiyatı III. 
 

Önce Rusça için birkaç söz belirtmekte fayda var: Rus dili dünyanın en büyük dillerinden biridir. Rus 

dilinin zenginliği ve temelde oluşturduğu edebiyat, hem dünyada hem de Türkiye'de bu dile olan ilgiyi 

artırmaktadır. Rusça ve Türkçe iki ayrı gramer sistemine sahip, farklı dil aile gruplarına mensup dilleri 

temsil etmektedir. Rus dilinde zaman kategorisi şimdiki, gelecek ve geçmiş zaman olmak üzere üç ana 

dilime ayrılmaktadır (Bondarko,1971: 50). Türkçe ise, Rus diline göre, daha karmaşık bir zaman 

sistemine sahiptir.1 Rusça’ da gelecek zaman diliminin ikincil anlamı olarak ele alınan; Türkçe ‘de ise 

ayrı bir zaman dilimi olarak incelenen geniş zamanın, Türkçe’den Rusça’ya çevirisi bazı zorluklara ve 

çeviri alanında farklı gramer şekil ve kalıplarının seçilmesine yol açmaktadır. Özellikle Rusça-Türkçe 

çeviri derslerine dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü öğrenciler bu derslerde bazı zorluklarla 

karşılaşmaktadırlar. Bu makalede Rusçayı yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin karşılaştıkları 

en önemli sorunlardan birisi olan Rusça-Türkçe Çeviri alanında materyaller bulunmaktadır. Türk 

öğrenciler Rusçadan Türkçeye çeviri yaparken birtakım zorluklar yaşamaktadır. Bunlardan bazıları; 

                                                           
1Türkçe‘de mevcut zaman dilimleri konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Kimi araştırmacılar dört temel 

zaman diliminden bahsederken, kimi bilim insanları ise geçmişzamanı görülen ve duyulan olmak üzere ikiye 

ayırarak, Türkçe‘de zamanları beş temel zaman diliminde incelemektedir. Türkçe‘de zamanlar konusu, 

araştırmamız içerisinde ana konuyu teşkil etmediğinden çalışma içerisinde bu konuya ayrıntılı olarak 

değinilmemiştir. 
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anlatılmak istenenin doğru bir şekilde çevrilmesi, dil bilgisel olarak doğru sözlüklerin ve öğelerin 

kullanılması ve çevrilmek istenen metnin anlam ve mantık hatası olmadan Rusçadan Türkçeye 

aktarılmasıdır. II, III ve IV. sınıf Öğrencileri için Rusça-Türkçe çeviri üzerine üç ders kitabı hazırladık. 

Ders Kitapları Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin Öğrencileri için tasarlanmış 

olsa da diğer üniversitelerin öğrencileri tarafından da kolaylıkla kullanılabilir. Ders kitabının terimsel 

sözcük materyali öğrencilerin sosyal, ticari, kültürel vb. çeşitli iletişim alanlarında Rusça-Türkçe çeviri 

yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Her ders kitabı yirmi dört konudan oluşmaktadır. İki dönem 

için tasarlanmıştır.  Her konuda metin öncesi alıştırmalar, metin, kelime bilgisi, metin sonrası 

değerlendirmeler, Rusça-Türkçe sözlük ve farklı alıştırma türleri vardır. Ders Kitabında sunulan 

alıştırmalar, bu konudaki konuşma becerilerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Uygulamaların belli bir 

bölümü, öğrencilerin bağımsız çalışmalarını geliştirmeyi amaçlamaktadır: metne yönelik soruların 

derlenmesi, metin planının ve özetinin hazırlanması. Böylece, öğrenmenin temel amacı da elde edilir: 

Rus dilinin iletişim dili olarak kullanılması becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin yetkin, ortoepik 

olarak doğru Rusça konuşmasının ustalığına indirgenir. Her ders için Rus dilinin daha derin 

öğrenilmesinde de çok yararlı olabilecek ödev ve alıştırmalar önermektedir, sonuç olarak bu kitap, hem 

kendi başına, hem de bir öğretmenin rehberliğinde Rusça öğrenen birçok insan tarafından kullanılabilir. 
 

Derslerin hazırlanmasında uygulanan yöntem hakkında kısaca bilgi vermek uygun olacaktır. Bilindiği 

gibi yeni bir dil öğrenirken en çok dikkat edilecek konulardan biri de sözcük öğrenimidir. İlk dersten 

başlayarak bir metin verilmiştir. Bunlar, öğretilen bilgilerin uygulandığı, bilginin ölçüldüğü ve Rusça 

çağdaş metin okuma parçalarıdır. Bunların hemen ardında metinle ilgili sorular bulunmaktadır. 

Sorulardan sonra aşağıdaki etkinlikler verilir: 
 

1. Kelimelerle ve kelime grupları ile cümleler oluşturun;  

2. Türkçe kısa bir metin özeti yazın. 
 

Her metnin sonunda öğretilenlerle ilgili sorular  “Ödev” olarak verilmektedir. Metinlerdeki kelimeler 

vurgularla (aksanlarla) verilir. Harfler koyu kalın yazı tipiyle vurgulanır. Bu, ders kitabının en önemli 

özelliklerindendir. Her ders kitabının özellikleri üzerinde ayrıntılı olarak durmak istiyoruz. Derslerin 

hazırlanmasında uygulanan yöntem hakkında da bilgi vermek uygun olacaktır. 
 

2. Rusça türkçe çağdaş metin çevirisi (II. sınıf).   
 

71 sayfadan oluşan bu kitap, iki dönem için tasarlanmış ve her dönemde 12 dersten oluşan toplam 24 

derstir. Sözcükler, kelime grupları (terkibi) dersin başında tablo şeklinde verilmiştir. Ders konuları çok 

çeşitlidir. 
 

I. dönem aşağıdaki konuları içerir: 

1.  Tanışma 

2. Otobiyografi (Özgeçmiş) 

3. Bizim Ailemiz 

4. Bizim Üniversitemiz 

5.  Bizim Dairemiz 

6.  Benim Günüm 

7.  Benim Arkadaşım 

8.  Mevsimler (Yılın Mevsimleri) 

9.   Kütüphane 

10. Benim Hobim 

11. Ağrı Benim Memleketim 

12. Yeni Yıl (Yılbaşı) 
 

II. dönem aşağıdaki konuları içerir: 

1.  Kış Tatili 

2.  Sevdiğim Hayvanlar 

3.  Kitaplar Bizim Arkadaşlarımızdır 

4.  Bilgisayarın Hayatımda Rolü 

5.  Kültürlü İnsan 

6.  Türk Halkının  Gelenek ve  Görenekleri 
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7.  Türk  Mutfağı 

8-9.Türkiye’nin Bayramları 

10.  Dünya Müzeleri 

11. Meyve ve Sebzelerin Faydaları 

12.Telefon Görüşmesinin  Etiketi 
 

Metinler özel ve emin bir yöntemle derlenmiştir. Metinlerdeki tüm kelimeler vurgulanır. Bu nedenle 

kelimelerin okunuşları çok kolaydır. İlk derslerden itibaren, öğrencilerin Rusçadan Türkçeye ve 

Türkçeden Rusçaya Çeviri yaparken karşılaştığı bazı zorlukları gözlemlemekteyiz. Rusça-Türkçe çeviri 

derslerinde her şeyden önce dikkatimizi çeken şey, tüm I-IV. Sınıflarda, her zaman sadece metin çeviri 

yöntemi kullanılmış olmasıdır. Biz çeviri materyalleri üzerinde bu tür çalışmaları gözle görülür  biçimde  

geliştirdik. Rusça-Türkçe  Çağdaş  Metin  Çevirisi (II. Sınıf) derslerinde aşağıdaki değişiklikler 

yapılmıştır: 
 

1) Metni Türkçeye çeviriniz; 

2) Soruları cevaplayınız (önce  Rusça, daha sonra Türkçe); 

3) Verilen kelimelerle cümleler oluşturunuz (kelimeler metinden verilir); 

4) Türkçe metnin kısa özetini yazınız. 
 

II. Sınıf Öğrencileri için hazırlanmış bu ders kitabımızda özellikle çağdaş metinlere yer verilmiş olup, 

çeviri yapılırken iki dil arasında kültürel ve sosyal bağlar kurulması amaçlanmıştır.  
 

3. Rusça türkçe metin çevirisi (III. sınıf).   
 

93 sayfadan oluşan kitabımız iki dönem için tasarlanmıştır. Her dönemde 12 ders olmak üzere toplam 

24 ders vardır. Derslerde sözcükler, kelime grupları (terkibi) metnin sonunda verilmiştir. Ders konuları 

çok çeşitlidir. 
 

I. dönem  aşağıdaki metin ve konuları içerir: 

1.  Rus  Dilinin Hayatımızdaki  Rolü ve Önemi 

2.  Rusya’nın  Şair ve Yazarları 

3.  Büyük  Rus Yazarı  Lev Nikolayeviç Tolstoy 

4.  Turizm Nedir? 

5.  Turizm  Çeşitleri (Su, Dağ, Sağlık, Kayak) 

6.  Turizm Çeşitleri  (Deniz,  Etnik, Hac (yolculuğu), Macera, Eğlence) 

7.  Turizm  Gelişiminde Reklamın  Rolü 

8.  Yabancı Dillerin HayatımızdakiRolü 

9.   Yeni Yılı nasıl kutladım? 

10.  Öğrencinin  Arkadaşına Mektubu 

11.  O. Henry “Son Yaprak” 

12.  Anne ve Futbol 

 

II. dönem aşağıdaki metin ve konuları içerir: 

1.  K.G. Paustovski  “Hırsız  Kedi” 

2.  Lev  Kasil “Sevgili  Çocuklarım” 

3.  Dünyanın  En Güzel Şehirleri 

4.  Ankara: Türkiye’nin Başkenti 

5.   Spor 

6.   Olimpiyat Oyunları 

7.   Ekstrem Turizm 

8.   Köy Turizmi 

9.   Plaj Turizmi 

10. Dünyanın Harikaları 

11. Dünyanın Yedi  Harikası 

12. İ. Levçenko “Hızlı Trende” 
 

Rusça-Türkçe metin çevirisi (III. Sınıf) çalışmasında bizim tarafımızdan hissedilir ölçüde değişiklikler 

yapılmıştır: 
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1) Metni Türkçeye çeviriniz;  

2) Soruları cevaplayınız (önce Rusça, daha sonra Türkçe); 

3) Metnin planını oluşturunuz; 

4) Türkçe metnin kısa özetini yazınız. 
 

“Rusça Türkçe Metin Çevirisi – III. Sınıf” adlı kitabın, Rusça öğrenen Türk öğrenciler için faydalı bir 

kaynak olacağı düşünülmektedir. 

 

4. Rusça-türkçe edebî çeviri (IV. sınıf).   
 

115 sayfadan oluşan bu kitap önceki ders kitaplarında olduğu gibi iki dönem için tasarlanmıştır. Her 

dönem 12 dersten ibaret olup toplam 24 derstir. Derslerde sözcükler, kelime grupları (terkibi) metnin 

sonunda verilmiştir. Ders konuları çok çeşitlidir. Çalışmada öncelikli olarak L.N. Tolstoy’un “Savaş ve 

Barış”, B. A. Şatilov’un “Puşkin Lisede”, İ.A. Bunin’in “San Fransisko'lu Beyefendi”, J. London’un 

“Hayat Aşkı”, A.N. Ostrovskiy’in “Fırtına” gibi çeşitli  Rusça  edebî  metinlere  yer verilmiştir. 

 

I. dönem aşağıdaki metinleri içerir: 

1.   K. G. Paustovski  “Porsuk  Burnu” 

2.   Yeryüzündeki  En Soğuk  Şehir 

3.   St. Petersburg 

4.   L.N. Tolstoy  “Savaş ve Barış” (Meşe Ağacıyla Karşılaşma) 

5.   V.G. Mezentsev  “Kar” 

6.   V. M. Peskov  “Kimse Timsahları Sevmez” 

7.   L.N. Tolstoy  “Köpekbalığı” 

8.   D. S. Lihaçev  “İnsan  Aydın Olmalıdır” 

9.   B. A. Şatilov “Puşkin  Lisede” 

10. “Hayatın Anlamı Nedir?” (Mesel/Destan) 

11.  İnsanlar  Isıyı  Hissedebilirler mi? 

12.  V. G. Rasputin  “Fransızca Dersleri” 

 

II. dönem aşağıdaki metinleri içerir: 

1.   K. G. Paustovski  “Telgraf” 

2.   A.P. Çehov  “Kaştanka” 

3.   A. İ. Kuprin  “Fil” 

4.   İ.A. Bunin  “San Fransisko'lu Beyefendi” 

5.   M. Gorki  “Çocukluğum” 

6.   J. London “Hayat Aşkı” 

7.   İ. S. Turgenyev “Mumu” 

8.   J. London  “Beyaz  Diş” 

9.   O. Henry “Kızılderililerin Reisi” 

10. L.N. Tolstoy “Balodan  Sonra” 

11. M.Y. Lermontov  “Mtsıri” (Acemi) 

12. A.N. Ostrovski  “Fırtına” 

 

Rusça-Türkçe  Edebi  Çeviri  derslerinde  aşağıdaki  değişiklikler  yapılmıştır: 

1) Metni  Türkçeye  çeviriniz; 

2) Metne sorular hazırlayınız/kurunuz (önce Rusça,  daha sonra Türkçe); 

3) Metnin  planını  oluşturunuz; 

4) Türkçe metnin kısa özetini yazınız. 

  

Tabii olarak, böyle bir yaklaşım ilk etapta öğrencileri şaşırtmıştı, çünkü onlar metinlerin monoton, sıkıcı 

çevirisine alışmışlardı.  Ancak zamanla bu engelin üstesinden geldik. Aşağıda öğrencilerimiz tarafından 

Rusçadan Türkçeye birkaç eserden yapılmış çeviri örneği verilmiştir:  
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II. Sınıf – II курс. 

Турецкая кухня 

Турецкая кухня – одна из самых древних, богатых и вкусных в мире. 

Турецкий завтрак... Настоящий турецкий завтрак поистине можно назвать 

королевским, потому что он больше напоминает шведский стол. Здесь есть свежие 

помидоры, огурцы, перец и зелень, масло, сыр, оливки, мёд, яйца, колбасы и жареные 

сосиски, варенье, хлеб. 

 

Türk mutfağı 

Türkmutfağı – dünyanın en eski, en zengin, en lezzetli mutfağından biridir.  

Türk kahvaltısı… Gerçek bir Türk kahvaltısı gerçekten Kraliyet olarak adlandırılabilir, 

çünkü daha çok açık büfeyi hatırlatıyor. Burada taze domates, salatalık, biber ve yeşillik, 

tereyağı, peynir, zeytin, bal, yumurta, sucuk ve kızarmış sosis, reçel, ekmek var. 

 

III. Sınıf – III курс. 

Спорт 

Лю́ди во всём ми́ре лю́бят спорт. Спорт де́лает их здоро́выми, де́ржит  в хоро́шей 

фо́рме, де́лает  бо́лее  организо́ванными и дисциплини́рованными.  

Он объединя́ет люде́й ра́зных сосло́вий и национа́льностей. Мно́гие лю́ди 

занима́ются спо́ртом по ли́чной инициати́ве. Они́ увлека́ются ходьбо́й на лы́жах, 

ката́нием на конька́х, насто́льным те́ннисом, пла́ванием, волейбо́лом, 

бодиби́лдингом и други́ми  ви́дами  спо́рта. 

 

Spor 

Tüm dünyada insanlar sporu seviyor. Spor onları sağlıklı yapıyor, iyi durumda (formda) 

tutuyor, fazlasıyla örgütlü, disiplinli yapıyor. 

O farklı sınıf ve milliyetlerden insanları birleştiriyor. İnsanların birçoğu kişisel 

girişimlerde sporla meşgul oluyorlar. Onlar kayak yürüyüşüne, paten yapmaya (sürmeye), 

masa tenisi, yüzme, voleybol, vücut geliştirme ve diğer spor türlerine merak 

sarmaktadırlar.  

 

IV. Sınıf – IV курс. 

К. Г. Паустовский «Телеграмма» 

Настя, еди́нственная дочь Катери́ны Петро́вны, жила́ далеко́, в Ленингра́де. 

После́дний раз она́ приезжа́ла к ма́тери три го́да наза́д. Мать зна́ла, что На́сте 

тепе́рь не до неё, стару́хи. У них, у молоды́х, свои́ дела́, свои́ интере́сы, своё сча́стье. 

Поэ́тому Катери́на Петро́вна о́чень ре́дко писа́ла до́чери, но ду́мала о ней все дни. 

Пи́сем от Насти то́же не́ было. Раз в два-три ме́сяца почтальо́н приноси́л 

Катери́не Петро́вне от до́чери перево́д на две́сти рубле́й. На почто́вом перево́де 

всегда́ бы́ло не́сколько слов: мно́го дел, нет вре́мени. И Катери́на Петро́вна реши́ла 

сама́ написа́ть до́чери письмо́. 

 

K.G. Paustovski “Telgraf” 

Nastya, Katerina Petrovna’nın tek kızıydı. Uzakta, Leningrad’da yaşıyordu. Annesinin 

yanına en son üç yıl önce gelmişti. Anne, Nastya’nın artık ona, bir ihtiyara bağlı olmadığını 

biliyordu. Onların, gençlerin kendi işleri, kendi ilgileri, kendi mutlulukları vardı. Bu 

nedenle Katerina Petrovna kızına nadiren mektup yazıyor ama her gün onu düşünüyordu. 

Nastya’dan da mektup gelmiyordu. İki-üç ayda bir postacı Katerina Petrovna’ya kızından 

ikiyiz rublelik para havalesi getiriyordu. Posta havalesinde her zaman birkaç kelime 

olurdu: “Çok işim var, zamanım yok”. Ve Katerina Petrovna kızına kendisi mektup 

yazmaya  karar  verdi. 

  

Çeviri derslerimizde öğrenciler sadece Rus dilini değil, aynı zamanda Rus edebiyatı eserlerini de 

öğrenmektedirler ve genellikle edebi eserlerden çeviriler kullanmaktayız. Bu yöntem, öğrencilerin, 

büyük şair ve yazarların yaratıcılığını daha derinden gözlemlemeleri için uygulanmaktadır. Rusçanın 
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yabancı dil olarak öğrenme sürecinde, ders kitaplarının çok önemli bir rol oynadığını herkes tarafından 

bilinen bir gerçektir. Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde çeşitli kitaplar kullanılır. Bunların arasında: 
 

Kemale Tahsin 1. Rusça-Türkçe Çağdaş Metin Çevirisi; 

Kemale Tahsin 2. Rusça-Türkçe Metin Çevirisi; 

Kemale Tahsin 3. Rusça-Türkçe Edebi Çeviri. 

Y.Çialaşvili-Gordeyeva “Edebiyat Teorisine Giriş”; 

L.V. Moskovkin, L.V. Silvina “ Rus Dili” (yabancı öğrenciler için ders kitabı); 

I.P. Lısakova ve diğerleri  “Rus dilinin pratik üslup bilimi”; 

S. Ramazanova, Y. Çialaşvili-Gordeyeva “Çağdaş Rus dili (Rus Dili ve Edebiyatı okuyan Türk  

öğrenciler için yardımcı ders kitabı); 

B. Demir, S. Aiupova “Rusça  Sözlü Anlatım Kitabı”; 

Ş.Ramazanova, N. Kipiani “Kültürlerarası İletişim: Rusya-Türkiye Kültür Diyaloğu; 

R. Devletov, O. Şeremet  “XVIII. Yy. Rus Edebiyatı”; 

J. Sikuralidze “Deyimler” ve diğerleri. 
 

Türkiye'deki diğer üniversitelerde olduğu gibi, üniversitemizin Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde, 

öğretmenler, uzmanlar, kısacası eğitim sürecinde yer alan herkes, öğrencilere Rus kültürünü, tarihini, 

dilbilgisini, edebiyatı en üst düzeyde öğretmeye çalışmaktadır. Türk öğrenciler arasında Rus dili 

becerilerini geliştirmek için bölüm uzmanları çeşitli yöntemler, kitaplar, ders kitapları ve öğretim 

materyalleri kullanmaktadırlar. “Şu anda, Rus dilini öğrenme sürecinde teknolojik araçların ve 

malzemelerin kullanımı, Rus dilini öğrenme sürecini hızlandırmaya olanak sağlamaktadır. Öğretimde 

yeni metodolojilerin kullanılması, eğitim koşullarının genel olarak iyileştirilmesi, Türk gençliği arasında 

Rus Dili ve Edebiyatına olan ilginin artmasına katkıda bulunmaktadır”.2 
 

5. Sonuç 
 

Bu çalışma sonunda Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri derslerinde karşılaşılan sorunlara 

değinilmiştir. Özellikle de Türkçe ve Rusçanın farklı kültürlere ve dilsel özelliklere ait olmasının, 

metinlerin çevrilmesindeki zorlukların yaşanmasına neden olduğu kanısındayız. Rusçadan Türkçeye 

metinleri çevirdiğimiz zaman ortaya çıkan sorunlar toplanmış ve bu çalışmada onların çözüm yolları 

aranmıştır. Bu da çevirmenin çeviri yaptığı dilin kültürü, grameri gibi özelliklerini derinlemesine 

bilmesinin ne kadar önem taşıdığını göstermektedir. 
 

Sonuç olarak, herhangi bir konunun öğretilmesinde bazı zorluklar olduğunu belirtmek isteriz. Bir 

öğretmenin görevi, bu zorlukların ortaya çıkış nedenlerini belirlemek, bunların üstesinden gelmenin 

yollarını ve yöntemlerini bulmaktır. 
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Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece ve Heinrich Böll’ün Palyaço adlı tarihi romanlarına 

karşılaştırmalı bir yaklaşım 

İnci Aras 

Öğr. Gör. Dr., Anadolu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkiye. 

Öz 

Bu çalışmada, Reşat Nuri Güntekin` in Yeşil Gece eseri ile Heinrich Böll` ün Palyaço eseri üzerinde 

çalışılacaktır. Biri Türk diğeri Alman kültürünün ve edebiyatının ürünü olan ve tarihsel olgu ve olayları olduğu 

gibi aktarmak yerine kurmaca bir gerçeklikle harmanlayan ve bu yönüyle tarihsel olgu ve olayları yansıtmakta 

bir ayna görevi gören tarihçiden ayrılan tarihi roman özelliklerini içinde barındıran bu eserlere yönelik 

gerçekleştirilen çalışmanın amacı ise bu iki eseri ele aldıkları konu, olay, zaman, mekân, motif ve ana/yan 

karakterlerin tarihsel gerçeklikle ilişkileri bağlamında çözümleyerek karşılaştırmaktır. Tarihsel gerçeklikleri 

kurmaca bir dünyanın içinden yansıtan Böll`ün Palyaço` su ve Güntekin` in Yeşil Gece` si yansıttıkları dönem 

ve bu dönemin gerçeklikle ilişkisi bağlamında birbiriyle karşılaştırılmaya değerdir. Zengin bir aileden 

gelmesine karşın aile mesleğini yapmak istemeyen ve kendini palyaço olarak niteleyen yirmi yedi yaşındaki 

Hans adlı bir palyaçonun çocukluğuna kadar uzanan geçmişindeki ve şimdi zamanındaki kişilere ve olaylara 

yönelik kendi bakış açısından izlenimlerinin yansıtıldığı Palyaço eseri ile Cumhuriyetin yeni kurulduğu 

dönemlerde Şahin adlı modern görüşlere sahip idealist bir öğretmenin yenilik karşıtlarına karşı verdiği 

mücadelesinin  kendi gözünden aktarıldığı Yeşil Gece eseri, karşılaştırmalı edebiyat bilimi kriterlerince 

pozitifist inceleme yöntemi çerçevesinde değerlendirilecektir ve bu iki eserin ele aldıkları dönemin insan 

ilişkilerini, fikir çatışmalarını, yenilikçi insanların verdikleri mücadeleleri ve karşılaştıkları zorlukları ne derece 

yansıttığı saptanmaya çalışılacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler: Pozitifist metod; Yenilikçilik; Toplum 

 

A comparative analysis of the historical novels of Reşat Nuri Güntekin’s “Yeşil Gece” 

and Heinrich Böll’s “Ansichten eines Clowns” 

Abstract 

This study investigates the works “Yeşil Gece” by Reşat Nuri Güntekin and “Palyaço” by Heinrich Böll. The 

purpose of this study is to compare these works belonging to Turkish and German literature and including the 

primary characteristics of historical fiction novels in relation to relationship between their motives, time 

periods, places and main characters with the historical reality. The work “Palyaço” reflecting memories of a 

27-jear old clown called Hans of his childhood and prensent and the work “Yeşil Gece” reflecting the sturrugle 

of a reformist teacher called Şahin against non-reformists allow for such a comparative comparasion with a 

positivist approach. Consequently, it can be concluded that these two works reflect interpersonal relationships, 

opinion conflicts, and struggle for reforms of the past.  
 

Keywords: Positivist approach; Modernism; Society 

 

1. Giriş 
 

Türk Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin` in Yeşil Gece eseri ile Alman 

Edebiyatının önde gelen yazarlarından Heinrich Böll` ün Palyaço adlı eserinin tarihsel gerçeklikle 

ilişkileri bakımından değerlendirildiği bu çalışmada, tarihsel gerçekliğe dayanan bu iki eserin analizine 

geçmeden önce çalışmada kullanılacak inceleme yöntemlerine kısaca değinmek gerekir.  
 

İki veya daha fazla edebiyat eserinin birbiriyle olan benzerliklerini ve farklılıklarını araştıran bir disiplin 

olan karşılaştırmalı edebiyat biliminin (bkz. Enginün, 1992: 14, bkz. Wellek & Warren, 1983: 5) temeli 

farklı dillerde yazılmış eserlerin benzer ve farklı yönlerinin tespitine ve karşılaştırılmasına 

dayanmaktadır (bkz. Aytaç, 1997: 7). Bu çalışmada başvurulan diğer inceleme yöntemi olan ve felsefi 

temelleri 19. yüzyıl filozofu Auguste Comte tarafından atılan, bütün olgu ve olayları nesnel dünyanın 

neden-sonuç ilişkisine indirgeyen pozitivist paradigmaya (bkz. Yıldırım, 2002: 158) dayanan pozitivist 

inceleme yöntemi ise, eser-yazar arasındaki derin bağı  deşifre etmeye dayanmaktadır ve edebi eserlerin 

öncelikle onları yaratan yazarların yaşam hikayelerinin ürünleri olduğu ve kaleme alındıkları dönemin 

özelliklerini yansıttıkları savından hareket etmektedir (bkz. Aytaç, 2003: 97). Bbu noktadan hareketle 

de eserlerin analizinde yaratıldıkları dönemin ve toplumun özelliklerini ve onları kaleme alan yazarların 

hayatlarını göz önünde tutmaktadır (bkz. Moran, 2009: 29).  
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Bu çalışmanın odak noktasında bulunan iki eser tür olarak tarihsel roman kategorisine girdiği için 

tarihsel romana ilişkin birkaç bilgi vermek yararlı olacaktır. Temeli Sir Walter Scott’ a dayanan ve 

tarihsel bir dönemi veya olayı kurmaca ile harmanlayarak yansıtan, tarihsel kişiliklerin yanı sıra kurmaca 

roman karakterlerini bir araya getiren bir roman türü olan tarihsel roman (bkz. Göğebakan, 2004: 15), 

kimi yazarların, geçmişteki tarihsel bir döneme denk düşen eylemlerini ve dönemin egemen düşüncesine 

ayna tutan bir roman tarzı” (bkz. Baldick, 1990) olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan tarihsel olgu ve 

olayları olduğu gibi aktarmak yerine kurmaca bir gerçeklikle harmanlayan ve bu yönüyle tarihsel olgu 

ve olayları yansıtmakta bir ayna görevi gören tarihçiden ayrılan tarihsel romanda, tarih düş gücü ile 

yeniden kurgulanır (bkz. Cuddon, 1992: 411). Tarihsel gerçeklikleri kurmaca bir dünyanın içinden 

yansıtan ve bu nedenle tarihsel roman olarak sınıflandırılan iki eser olan Böll`ün Palyaço` su ve 

Güntekin` in Yeşil Gece`si yansıttıkları dönem ve bu dönemin gerçeklikle ilişkisi bağlamında birbiriyle 

karşılaştırılmaya değerdir. 

  

2. Yeşil Gece ve Palyaço Eserlerinin Tarihi Roman Bağlamında Karşılaştırılması 
 

1963 yılında kaleme alanan ve savaş sonrası döneme ilişkin bir eleştiri niteliği taşıyan Böll` ün Palyaço 

eseri, zengin bir aileden gelmesine karşın aile mesleğini yapmak istemeyen ve kendini palyaço olarak 

niteleyen bir işsiz olan yirmi yedi yaşındaki Hans Schnier`in bakış açısından yansıtılmaktadır. Nasyonel 

sosyalizm dönemi kuşağı ile onlardan sonra gelen kuşak arasındaki çatışmaya, katolik kilisesinin 

toplumdaki otoritesine ve toplumsal ahlaka ilişkin savaş sonrası dönemin üç sorununun kahraman ben 

anlatıcının iç monolog biçimindeki öznel bakışıyla irdelendiği eser, palyaço Hans` ın kız arkadaşı Marie 

tarafından terkedilmesinden sonra yas tutmasından, parasız kalıp ailesini ve yakın akrabalarını 

aramasından, telefonda babasıyla tartışmasından, elinde kalan son Mark` ı pencereden atmasının 

ardından yüzünü boyayarak Bonn tren garına gidip gitar çalmaya başlamasından ibaret olan olay 

örgüsünden ve Hans`ın çocukluğuna, anne-babasının nasyonel sosyalizm dönemine, erken ölen kız 

kardeşi Henriette`ye ve Marie ile geçirdiği zamanlara ilişkin hatıralarından oluşmaktadır.  
 

Nasıl şartlarda yaşadığını yine kendisinin iç monolog şeklindeki konuşmalarından öğrendiğimiz 

kahraman anlatıcı Hans, yoksul yaşamında yalnız, depresif ve sürekli sarhoş bir haldedir: “Artık konyak 

değil, buğday rakısı içiyor, varyete tiyatrolarda değil, ne oldupu bilinmeyen kimi derneklerin toplantı 

yaptığı loş salonların berbat ışıklandırılmış sahnelerinde maskaralıkla insanları güldürmeye 

çalışıyordum” (Böll, 2013: 15). Para istemek için arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla yaptığı telefon 

görüşmeleri ümitsizlikle sonuçlanan Hans` ın bakış açısından dönemin toplumsal, dini ve siyasi ilişkileri 

ise şu şekilde eleştirilmektedir: “Kilise zengin, çok zengin. Para kokuyor her yanı, zengin ölüsü gibi. 

Fakir ölülerinin güzel koktuğunu bilir misiniz?” (Böll, 2013: 194).  
 

Yıllar önce ailesi tarafından inançsız olmakla suçlanan fakat sonra en büyük hayali Hans ile evlenip bir 

aile kurmak olan koyu Katolik Marie ile altı yıl ilişki yaşayan Hans, gelecekte çocuklarını Katolik 

dininin gereklerine uygun şekilde yetiştireceklerine dair yazılı bir sözleşmeyi imzalamaması nedeniyle 

Marie tarafından terkedilir ve kısa zaman sonra Marie` nin kendi gibi bir Katolikle evlendiğini 

öğrenenince giderek derinleşen ruhsal bir çöküşe sürüklenir: “Marie’nin ellerini düşünmek -onları şimdi 

Züpfner’in omzuna koyuyordu- melankoli ve ümitsizliğimi arttırdı” (Böll, 2013: 200). Kahraman 

anlatıcının geriye dönüş tekniğiyle yansıttığı diğer anıları arasında annesinin şu an ırkçılığa karşıt bir 

komitede çalışmasına karşın bir zamanlar nasyonal sosyalist olması, babasının nasyonal sosyalizm 

döneminde bu görüşün öncüsü olmasına karşın şu an başarılı bir iş adamı olması, savaş öncesinde Nazi 

yönetiminin en büyük destekçilerinin savaş sonrasında cezalandırılmak yerine ülke yönetiminde önemli 

pozisyonlara getirilmesi, ve toplumun ve kilisenin baskılarına direnemeyen sevgilisi Marie tarafından 

terkedilmesi yer almaktadır. Bütün bu anıların ortak yanı ise Hans’ın “bütün saçmalığına karşın oldukça 

sempatik bulduğu o ikiyüzlülerden” (Böll, 2013: 226) olmalarıdır. Savaş sonrası burjuva toplumunun 

zamanla değişen sahte ahlak değerlerine ve toplumsal kuralları belirleyen kilise yöneticilerine karşı 

çıkan Hans, palyaço mesleğinin gerekli kıldığı donuk beyaz yüz makyajının ardına sığınarak topluma 

aykırı kimliğini gizlemeye ve toplumda yer edinmeye çalışsa da bunu başaramaz, “kukla iplerini tekrar 

bağlayıp kendi(n)i yukarı çekmek için yapacağı() her girişim başarısızlığa uğra(r)” (Böll, 2013: 213). 

Sonunda ise Bonn tren garının merdivenlerinden birine oturarak ve yanına da şapkasını koyarak gitarıyla 

çalıp söylemeye başlayan Hans, etrafındakilerin onu dilenci sanıp para atmasına aldırmadan şarkısını 

mırıldanmaya başlar: “Zavallı Papa Joannes…” (Böll, 2013: 248). 
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Kahraman anlatıcı Hans` ın, toplumun ikiyüzlülüğüne ve çarpıklığına karşın sevdiği kadınla hayata 

tutunmaya çalışmasının, fakat toplumsal dayatmalara yenik düşen ve Almanya` daki Katoliklerin lideri 

olan Züpfner ile evlenen Marie tarafından terkedilmesinin ve toplum tarafından dışlanmasının ele 

alındığı Palyaço eseri, ikinci dünya savaşı sonrası dönem olan altmışlı yılların Almanya` sını yansıtması 

ve yazarı Böll` ün hayatından izler taşıması nedeniyle tarihi roman niteliği taşımaktadır. Eserde ele 

alınan dönem ve o dönemin kilisenin egemenliğindeki çarpık toplum yapısı, Alman siyasi tarihinde 

Katolik öğretisini savunan Hıristiyan Demokrat Birliği partisinin temsilcisi şansölye Konrad Adenauer` 

in yönetiminde olan ve ekonomik gelişmeyi amaç edinmiş Hıristiyan liberal ve muhafazakâr görüşteki 

toplum yapısını yansıtmaktadır. Buna benzer şekilde 21 Aralık 1917` de Köln` de doğan ve 1938 yılında 

askere alınan ve 1945` e kadar İngilizlere ve Amerikalılara esir düşen, savaş döneminin tüm zorluklarına 

yakından tanık olan ve savaş sonrası dönemde Bonn` da 16 Temmuz 1985` e kadar süren yaşamında 

geçimini zorlukla sağlayan Böll` ün topluma ve kiliseye başkaldıran kişiliğine, beş yıldan beri Bonn` da 

palyaço olarak çalışan ve kilisenin öğretilerine karşı çıkan eserin kahraman anlatıcısı rolündeki Hans` 

ta rastlanmaktadır: “Bir palyaçoyum ben. Resmi meslek adı: komedyen. Hiçbir kiliseye vergi borcu yok, 

yirmi yedi yaşında ve en önemli numaralarından biri de varış ve yola çıkış” (Böll, 2013: 14). Bunun 

yanı sıra gerek Katolik bir aileden gelen Böll` ün gerekse eserine yansıttığı ve Protestan bir aileden gelen 

Hans karakterinin ailelerinin aksine kendilerini hiçbir mezhebe ait hissetmemeleri, Katolikler veya 

Protestanların “vicdan üzerine attıkları palavralarla” (Böll, 2013: 95) sıkıntıdan başka bir şey 

vermediklerini düşünmeleri ve bu nedenle içinde bulundukları toplumdan dışlanmaları dikkate değerdir:  

On üçüncü yüzyılda yaşasaydım, iyi bir saray soytarısı olurdum. O zaman kardinaller bile evli olup 

olmadığıma karışmazlardı. Şimdi ise önüne gelen her Katolik her meseleye karışıyor, insanları çok 

saçma bir kâğıt parçası yüzünden ahlaksız bir yaşama sürüklüyor. Sizin gibileri on üçüncü yüzyılda 

evinizdeki o Meryem Ana resimleri yüzünden aforoz ederlerdi (Böll, 2013: 96). 
 

Hans’ın bu yabancılaşmışlığının aynısına gerek tutumu gerek kalemiyle toplumun ikiyüzlülüğüne yazar 

meydan okuyan Böll’de de rastlanmaktadır. Ama Böll’ün en dikkat çeken yönü insanın özgürlüğünü 

kısıtlayan, baskılayan toplumsal adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı isyankâr bir tutum içinde olmasıdır 

(bkz. Küng, 1984: 313). 1960 yılında “Hıristiyanlığı temel alarak mevcut sosyal ve siyasal sisteme karşı” 

(http://www.tr.boell.org/web/112-196.html) olan Labyrinth dergisinin koordinatörlüğünü üstlenen ve 

1976 yılında Katolik kilisesinden ayrılan Böll` e benzer şekilde, eserin kahramanı Hans da o dönemin 

insanların elinde bir çıkar aracı haline gelen kilisesine baş kaldıran bir karakter sergiler: 

Marie bana sık sık İncil’den bazı bölümleri okurdu. Bütün bunlara inanmak çok zor olmalıydı. Ben 

Kierkegaard’ı okudum (geleceğin palyaçosunun okuması gerekli faydalı bir kitap), zordu anlaması, 

fakat sıkıcı değildi. Bilmiyorum, acaba tığı eline alıp Picasso veya Klee’nin örnekleriyle masa örtüsü 

işleyenler var mıdır? Fakat bana o akşam öyle geldi ki, bu ilerici Katolikler Aquino’lu Aziz Tommaso, 

Assisili Aziz Francesco, Bonaventura ve XIII. Leo desenlerini, bellerine taktıkları fakat küçük gelen 

önlüklere işliyorlardır. Mutlaka salondaki (benden başka) herkesin aylık kazancı en az bin beş yüz 

marktı (Böll, 2013: 23).  
 

Eserdeki Protestanlık inancına derinden bağlı Hans` ın ailesinin, yazar Böll’ün Katolik inancının en 

büyük savunucularından biri olan ve her akşam Katolik inancının temsilcisi olan gençleri evinde 

ağırlayan (http://www.heinrich-boell.de/HeinrichBoellUebermich.htm) ailesiyle ortak özelliklere sahip 

olduğu açıktır. Bu bağlamda eserde Hans` ın zengin bir iş adamı olan babasının ve dönemin birçok 

ailesine kıyasla varlıklı olan ailesinin, Böll` ün dönemin zor yaşam koşullarına karşın marangozluk 

mesleği yapan, Köln` de çok sayıda ev sahibi olan ve refah içinde bir yaşam süren ailesiyle benzer 

ekonomik seviyeleri dikkate değerdir: “Kutsal Alman toprağı için bu kadar çok kaygılanmayı komik 

buluyordum. Ne de olsa linyit kömürü hisse senetlerinin büyük bir kısmı iki nesildir ailemizin elindeydi. 

Kutsal Alman toprağı yetmiş yıldır altüst ediliyor ve Schnier ailesine para akıtıyordu” (Böll, 2013: 29).  

Eserde yer alan diğer yan karakterlere yakından bakıldığında ise yirmi yedi yaşındaki Hans` ın beş yıldır 

birlikte olduğu sevgilisi Marie´nin de Böll` ün on dokuz yaşından beri sürdürdüğü altı yıllık ilişkisinin 

ardından evlendiği Annemarie ile benzer yanları olduğu görülmektedir. Fakat bu benzerliğe karşın bu 

iki kadının özellikleri yüzde yüz örtüşmemektedir. Annemarie Cech öğretmen olmasına karşın eserin 

kurmaca karakteri yirmi beş yaşındaki Marie` nin Hans` la tanıştıktan sonra Hans` ın kazancıyla 

geçinmesi, Böll` ün Annemarie ile olan birlikteliği evlilikle sonlanmasına karşın, Hans` ın ileride 

çocuklara Katoik terbiyesi verme konusundaki kağıdı imzalamaması nedeniyle Marie tarafından 

terkedilmesi, Annemarie` nin biri doğumdan kısa süre sonra ölen üç çocuk dünyaya getirmesine karşın 
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Marie` nin iki kere çocuk düşürmesi yazarın gerçek yaşamıyla örtüşmemektedir. Yazarın aksine Hans, 

kendisine hiçbir zaman ayrılmayacaklarını söyleyen, “kentten kente, otelden otele gez(diği) (Böll, 2013: 

235) kadın tarafından başka bir erkek (Züpfner) ile evlenmek uğruna terk edilir ve artık “Marie gittikten 

sonra yaptığı() hareketlere şaşmaya başla(r). Otel ile istasyonu birbirine karıştır(rır), danışmanın önünde 

sinirli sinirli bilet ara(r) veya istasyon çıkışındaki memura oda numara(sın)ı sor(ar)” (Böll, 2013: 13).  

Bu bağlamda şimdi Irk Çalışmalarını Uzlaştırma Cemiyetleri Merkez Komitesi’nin başkanlığını yapan, 

Anne Frank’ın evini ziyarete giden Hans` ın annesinin bir zamanlar Nazi yönetiminin en büyük 

destekçisi olması ve hatta öz kızı Henriette` yi “yumuşak ve zararsız sesiyle” “Başaracaksın yavrum” 

(Böll, 2013: 33) diyerek savaşa yollayarak şehit düşmesine yol açmasının ve Hans` ın erkek kardeşi 

Alfred` in mezhep değiştirerek Katolik papazı olmak istemesinin Böll` ün Nazi yönetimine karşıt bir 

tutuma sahip ailesiyle ilişkisi yoktur ve eserin kurmaca dünyasının birer ürünüdür.  
 

Reşat Nuri Güntekin tarafından 1928 yılında kaleme alınan Yeşil Gece eseri, Cumhuriyet dönemi inkılâp 

hareketleri çerçevesinde yeni kurulan devletin toplumsal sorunlarını gerçekçi bir bakış süzgecinden 

geçirmesinin yanı sıra toplumun bozulan ahlaki değerlerine de gönderme yapmaktadır (bkz. Bahattin, 

2006: 244). İçinden çıktığı toplumun özelliklerini yansıtan tarihsel bir roman niteliğindeki eserde, 

romanın ana karakteri Şahin öğretmenin yenilik karşıtlarına karşı verdiği mücadele ele alınmaktadır. 

Mezun olduktan sonra İstanbul` a atanmasına karşın tayinini Anadolu` nun bir kasabası olan ve medrese 

ve softalar tarafından yönetilen Sarıova` ya aldıran Şahin Bey, bu kasabada cahillikle, sefaletle ve 

düşman kuvvetlerinin işgalleriyle mücadele eder. Türk kuvvetlerine yardım amacıyla işgal kuvvetleriyle 

iş birliği içindeymiş gibi görünen ana karakter, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra vatan haini olarak 

Yunan adalarına sürgüne yollanır ve dönünce kaderine razı gelerek işsiz bir halde nereye gittiğini 

bilmeden yollara düşer. İdealist bir öğretmen olan Şahin Bey` in zihinlerin medresenin yeşil ışıklarıyla 

aydınlatıldığı bir kasabadaki etkin mücadelesi, Böll` ün Palyaço eserindeki kilisenin toplumdaki 

otoritesini karşı koyan ana karakteri Hans` ın sessiz mücadelesini hatırlatmaktadır. Bu bağlamda her iki 

eserdeki toplumsal yapının benzerliği dikkate değerdir. İki eserde yansıtılan toplum yapısında dini 

kurumlar etkin bir role sahiptir. Fakat Palyaço` nun ana karakteri Hans kilise için bir tehdit unsuru 

olmamasına karşın, Yeşil Gece`de Şahin öğretmen, yenilik karşıtları ve medreseler tarafından bir tehlike 

olarak görülmektedir. 
 

Bak şu yeşil türbe kandiline Rasim, medresenin ilim ve nur dediği şey bu sisli ışığa benzer. Hep böyle 

mezarları, insana kasvet ve ümitsizlik veren şeyleri aydınlatır; erişebildiği yerdeki eşyanın şeklini, 

rengini değiştirir her şeyi korkulu vehimler ve hayaller şekline sokar [...] Bir ışık ki sekiz on adım 

ötesinde yine gece vardır. Asırlardan beri nur diye hep bu yeşil gece’nin içinde yaşadık. Ben aydınlık 

diye ona derim ki beş altı saat sonra doğacak gün gibi her yeri, her köşeyi berrak bir mücevher ışığında 

boğar... Bu yeşil gece’ye nihayet verecek gün bizden, yeni mektep dediğimiz bu kötü, karanlık viraneden 

doğacaktır. (Güntekin, 1995: 62)  
 

Görüldüğü gibi Şahin öğretmen dini eğitimin yerine laik eğitimi ulusun uygarlaşması yolunda bir adım 

olarak görmektedir ve bu yolda inkılapçı bir karakter sergilemektedir. Önceden babasının isteğiyle 

medrese öğrenimi gören “sefil kıyafetli, yeşil ve yırtık cüppeli [bir] çocuk” (Güntekin, 1995: 12) iken 

zamanla medrese hocalarının birbiriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle, ailesini ve çevresindekileri 

karşısına alarak medrese öğrenimini yarıda bırakan Şahin, “sarı yırtık yapraklı kitaplar oku(mayı)” 

(Güntekin, 1995: 25) bırakarak öğretmen okuluna gider ve mezun olunca bir zamanlar aralarında olduğu  

“kimi açlıktan, beden sefaletinden yıpranmış, yeşilimsi bir renk bağlamış kimi damızlık boğalar gibi 

kaygısızlıktan gamsız, kasavetsiz yiyip içip uyumaktan cilalanmış gibi parlak kırmızı... Dar, geriye 

kaçmış, ileri fırlamış biçimsiz alınlar(ı), enfiyeden delikleri büyümüş biçim biçim burunlar(ı)... Fakat 

hepsinde kenarları tıraşlı çember sakalları” (Güntekin, 1995: 21) olan softalara karşı mücadeleye girişir. 

Nitekim Şahin’e göre “zararlı otlar gibi oldukları yerlerde büyüyüp kuruya(n), yahut ... koyun sürüleri 

gibi gayesiz ölüme sevkedile(n)” (Güntekin, 1995: 38) bu yeşil ordu yüzünden “zavallı memleket, 

asırlardan beri yeşil bir gece içinde yaşamaktadır” (Güntekin, 1995: 38). Meşrutiyet dönemindeki dini 

kurumların egemenliğindeki toplumsal yapının çarpıklıklarını gözler önüne seren eserin, Nazi iktidarını 

destekleyenlerin savaştan sonra belli konumlara getirilmesini eleştirel bir bakışla yansıtan Palyaço eseri 

ile bir başka benzerliği ise işgal döneminde kasabayı ilk terkedenlerin işgalden sonra konumlarını 

korumalarıdır. Ayrıca etrafındakilerle samimi ilişkiler kurmaktan kaçınan, tek amacı kendi gibi idealist 

ve vatansever öğrenciler yetiştirmek olan Şahin öğretmenin toplumdan kopuk bir yaşam süren ve 
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toplumdaki haksızlıklara ve kiliseye karşı eleştirel bir tutum sergileyen palyaço Hans ile ortak yanları 

dikkate değerdir.  
 

Yeşil Gece` deki olaylara yakından bakıldığında tarihsel gerçekliği yansıttıkları görülmektedir. Şahin 

öğretmenin mücadelesinin temelini oluşturan laik eğitim anlayışının gelişmeye başladığı dönem, 

Cumhuriyet` in yeni kurulduğu, inkılapların gerçekleştirilerek tekke ve zaviylerin kapatıldığı 1920` lerin 

Türkiye` sine rastlamaktadır ve bu döneme yenilikçi karşıtı zihniyet ile yenilik taraftarı yeni zihniyet 

arasında çatışmalar damgasını vurmuştur. “Anadolu’dan sarıkla geldim, fesle gidiyorum, bir zaman 

belki şapkayla dönerim ama sen göremezsin” (Güntekin, 1995: 14) diyen Şahin öğretmenin bu sözleri, 

yeni gelişmekte olan Cumhuriyet` le birlikte sarıktan, fese ve ardından şapkaya geçilen kıyafet ve şapka 

inkılâbına gönderme yapmaktadır (bkz. Bahattin, 2009: 569). Tarihsel gerçekliğe dayanan çatışmalar 

esere kurmaca bir karakter olan Şahin öğretmen tarafından yansıtılmaktadır. “Yeşil Gece kitabını 

biliyorsunuz. Ondan başka söyleyecek bir şeyim yok” (Kalyoncu, 2002: 581). Tarihsel gerçekliğe 

dayanan eserin, yazarın siyasi kimliğini de yansıttığını, kızı Ela Güntekin bu sözleriyle dile 

getirmektedir ve yazarın eserle ilişkisine dikkat çekmektedir. “Zavallı memleketin, asırlardan beri yeşil 

bir gece içinde yaşadığına” (Güntekin, 1995: 38) inanan eserin ana kahramanı Şahin öğretmende, 27 

Kasım 1889 yılında askeri bir doktorun oğlu olarak İstanbul` da doğan ve esas mesleği öğretmenlik olan 

Güntekin (http://www.biyografi.info/kisi/resat-nuri-guntekin) in kişiliğinden ve hayat görüşünden izler 

bulmak mümkündür.  
 

Görüldüğü gibi Cumhuriyet sonrası dönemde yeni kurulan devletin sorunlarını yine o dönemin Arapça` 

nın etkisindeki diliyle ele alan eser, Güntekin` in medrese zihniyetine karşıt inkılapçı ve modern eğitim 

yanlısı görüşlerini yansıtan bir ayna görevi görmektedir. Şahin ile aynı görüşe sahip bir belediye 

mühendisi olan ve taşkın olması nedeniyle “deli” lakabı verilen Deli Necip, Şahin` le aynı yolda 

yürüyen, vatansever ve idealist bir öğretmen olan Rasim ve düşmanla iş birliği yapan, aşırı derecede 

dindar olan entrikacı Eyüp Hoca gibi eserin diğer karakterleri ise kurmaca olmalarına karşın, savaş 

sonrası dönemdeki birbirine karşıt görüşlerdeki halkı yansıtmaları nedeniyle önem taşımaktadır. 
 

3. Sonuç 
 

Biri Alman dilindeki edebiyatın diğeri Türk edebiyatının ürünü olan ve tarihsel roman özelliğine sahip 

Palyaço ve Yeşil Gece eserleri, karşılaştırmalı edebiyat bilimi kriterlerince pozitivist eleştiri yöntemi ile 

incelenmişir ve bu iki eserdeki olayların ve karakterlerin ortak ve farklı yönleri birbirleriyle ve tarihsel 

gerçeklikle ilişkileri bağlamında incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmanın sonucunda, bir Batı diğeri 

Doğu edebiyatına ait iki eserin kurmaca ve(ya) gerçek karakterle yansıttıkları dönemlerin perde 

arkasında tarihsel gerçekliğin yattığı ve farklı kültürlerde yetişmiş iki yazar olan Böll ve Güntekin` in 

kaleme aldıkları eserlerle tarihin belli bir dönemine ışık tuttukları sonucuna ulaşılmıştır. 
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Öz 

Alman edebiyatının önde gelen yazarlarından Thomas Mann ‘’Tonio  Kröger’’ adlı uzun öyküsünü –novella- 

1903 yılında yazmıştır. Yazar eserinde sanatçının toplumdaki yerini sorgular ve sanatla uğraşan insanın 

çelişkilerini, toplumla olan sorunlarını ve arayışlarını ele alır. Öykü kahramanı Tonio, babasının ağırbaşlı, 

düzenli bir kuzeyli; annesinin egzotik kan taşıyan, basit, tutkulu güneyli bir kadın olduğunu, kendisinin de tüm 

bunların karışımı olan, sanata dalıp yolunu şaşırmış bir burjuva olduğunu belirtir. Sanatçı ve burjuva kimliği 

arasında sürekli bocalayan Tonio, iki ayrı dünya arasında huzursuz olduğunu belirtir. Tonio zamanla yazı 

yazma yeteneğini geliştirir ve güneye Münih’e yerleşir. Otuzlu yaşlarında yazı yazma konusunda sıkıntılar 

yaşamaya başlar. Ressam arkadaşı Lisaveta Ivanovna’yla sanat-yaşam üzerine görüşmeler yapar. Sanat ile 

uyumsuzluğuna rağmen hayatı seven Tonio, anlattıkları ile okuyucuyu sanat ve sanatçıyla ilgili bir yolculuğa 

çıkarır. 
 

Anahtar Kelimeler: Tonio Kröger; Çelişki; Thomas Mann. 

 

The life and conflicts of Tonio in “Tonio Köger” by the  

German writer Thomas Mann 
 

Abstract 

Thomas Mann, one of the leading writers of German literature, wrote his long story, novella ’Tonio Kröger’ in 

1903. The author questions the artist's place in society and discusses the contradictions, problems and pursuits 

that the artist has in society. Tonio, the hero of the story, states that he is a mixture of his father, a dignified, 

orderly northern man and his mother, a simple, passionate southern woman with exotic blood, and that he is a 

bourgeois who has lost his path because of his indulgence in art.  Tonio who constantly acts indecisively 

between his artist and bourgeois identity, states that he is restless between the two worlds. Over time, Tonio 

develops his writing skills and moves to the south to Munich. In his thirties, he starts to have problems relating 

to his writing. With his friend the artist Lisaveta Ivanovna, he has discussions on art and life.  Despite his 

incompatibility with art, Tonio loves life and takes the reader on a journey of art and the artist. 
 

Keywords: Tonio Kröger; Conlict; Thomas Mann. 
 

1. Giriş 

1929 yılında Nobel Edebiyat Ödülü alan Thomas Mann “Tonio Kröger” başlıklı ve dokuz bölümden 

oluşan Novellasını   1903 yılında yazmıştır. İroni ustası Thomas Mann, kendisini ”en çok sevdiğim 

çocuğum” dediği Tonio Kröger adlı eserini yazmaya 1899 yılında Lübeck ve Danimarka’ya yaptığı 

yolculuk esnasında yaşadığı bazı olayların yönlendirdiğini belirtmektedir. Prof. Dr. Gürsel Aytaç 

“Edebiyat Yazıları II” başlıklı eserinde “Hayat-düşünce karşıtlığı gibi hastalık-sağlık, sanatkarlık 

burjuva hayat düzeni Thomas Mann’ın en sık ve en severek işlediği konu kompleksleridir”(69) der. 

Aytaç yine aynı yazısında Thomas Mann’ın çok özlü ironi tanımını vurgular: ” İroni, sofraya konanları 

yenecek hale sokan bir tutam tuzdur.” İronik tutumun dile yansıması, karşıt anlamdaki sözleri bir arada 

kullanmak, karşıt değerleri uyuma ulaştırmaya çalışmaktır. Thomas Mann’ın bu eserindeki ironik 

tutumu katı değildir. Bu yapıt sanat ve hayat arasında kalmış olan Tonio’nun, bir yandan normal 

vatandaş olma özlemi, diğer taraftan burjuvaziyi küçümseyen Tonio’nun bir yere ait olabilme çabalarını 

konu eder. 

Yazar, özellikle bu eserinin 4.bölümünde Tonio ve Lisaweta arasında geçen sanat ve sanatçı ile ilgili 

kısmının yazılmasının kendisinin çok fazla vaktini aldığını belirtirmektedir.1900 yılında yazmaya 

başladığı eserin yayımlanması 1903 yılını bulur. Thomas Mann bu eserinde edebiyat alanında yazan 
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Tonio Kröger’in yaşadığı hayat-sanat çelişkilerini ve muhtemelen kendisini simgeleyen eser kahramanı 

ve onun çevresi ile olan ilişkilerini konu etmektedir. Yazar, sanatçının toplumdaki yerini sorguladığı bu 

eserinde, sanatla uğraşan kahramanı aracılığıyla onun hayatında yaşadığı sıkıntılarını, çelişkilerini ve 

arayışlarını ve ustaca kullandığı bir dille okura sunmaktadır. 

Tonio’nun hayatındaki çelişkiler ve sorgulamalar daha çocukluk döneminde başlamaktadır. 

Çevresindeki çocuklardan farklı olarak edebi metinlere ilgi duyar, şiirler yazar. Şiir yazdığını duyan 

arkadaşları onu küçümser ve kendisi de bu yüzden onlardan uzaklaşır. Çocukluk döneminde aklından 

şu sorular geçer. 

“neden ben böyle farklı, herkese ters düşen biriyim, öğretmenlerimle neden anlaşmazlık içinde 

ve öbür oğlanlara yabancıyım? Bak şunlara hepsi de iyi öğrenciler, sarsılmaz bir sıradanlık 

içindeler. …Peki benim neyim var, bütün bunların sonu nereye varacak?.....” (s.17) 
 

Tonio, diğer çocuklardan farklı olduğuna ve onların sıradan uğraşlarına ne kadar uzak olduğunun farkına 

varmakta ve kendisine ters gelen durumları sorgulamaktadır. Okulda diğer çocukların her şeyle barışık 

olmaları onu şaşırtmaktadır. Bu durumda da sorunun kendinde olduğunu düşünmektedir. Kendisinin de 

çevresi ile barışık olmadığını vurgular. Bunun nedenini de diğerlerinden farklı olarak edebiyata olan 

ilgisine bağlar. Diğerlerinden farklı olarak şiirler yazar, romanlar okur. Çocukluk döneminden itibaren 

yaşadığı iç çekişmeleri , onu kendisinin zıttı olarak gördüğü başarılı ve uyumlu Hans Hansel’le arkadaş 

olmaya iter. Kendi karakterine zıt olan insanlarla iyi anlaşmaktadır. 

 

“Onu özellikle güzel olduğu için seviyordu; ama daha da önemlisi her yönüyle kendisinin karşıtı 

ve tersi olduğu için…” 

Tonio kendisine ters olan her şeyin onu çektiğine inanmaktadır. Çevresinde kurduğu arkadaşlık ilişkileri 

içinde bu durum geçerlidir. Gerçi bu durumdan arkadaşları rahatsız olmamaktadır. Tonio içine kapanık, 

okumayı seven, duygusal biridir. Arkadaşı Hans ise onun aksine derslerinde başarılı, spora düşkün,  

herkes tarafından sevilen ve hayatı seven biridir. Birbirlerine ters olan bu iki karakter aslında çok iyi 

anlaşan dostturlar. Tonio’nun eserde bir başka çelişkisi ise ismi ile ilgilidir. İsmini aptalca bulur, 

Heinrich ya da Wilhelm olmasını ister. Arkadaşları da onu bu konuda eleştirirler. Adının kulağa yabancı 

geldiğini söylerler. 

“Adın öyle saçma sapan ki sana Kröger diyorum; kusura bakma ama bir türlü sevemedim adını. 

Tonio….ad bile değil ki bu. Yok, tabii senin elinde olan bir şey değil!....”(s. 20) 

Tonio ‘nun diğer çocuklardan farklı oluşu ismi konusunda bile arkadaşları tarafından belirtilmektedir. 

Sahip olduğu karakteri, hoşlandığı konular ve ismi ile eser kahramanı herkesten farklıdır. İçinde 

bulunduğu bu durum onu sürekli olarak arayışlara iter. 

Tonio 16 yaşına geldiğinde unutamayacağı ve onda derin bir yara açacak olan başarısızlığı ise Ingeborg 

Holm’ün karşısında gerçekleşir. Sarışın, mavi gözlü Inge ile dans dersi aldıkları salonda karşılaşırlar. 

Tonio, şiir yazdığı için kendisi ile ilgilenmeyen Inge’yi asla etkileyemez ve aşkına karşılık bulamaz. 

Eserde “Dans dersi” sahnesinde, Tonio’nun yaptığı yanlışlıklara Inge’nin gülmesi, dans öğretmeninin 

bu durumla dalga geçmesi onu kızdırır, çevresinden uzaklaştırır ve tüm bu sorunları karşısında çıkış 

yolu olarak edebiyatı görür. Sorunlarını edebiyat aracılığı ile içinden atar. Edebiyat onun sırdaşı olur. 

“Zaman gelecek, gülenlerin gülmesi son bulacaktı!... 

 Ün kazanacağı, yazdığı her şeyin basılacağı gün gelecek, 

 bunun Inge Holm’u etkileyip etkilemeyeceği o zaman görülecekti…”(s. 28) 
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Ona göre kendisinin ve Inge’nin konuştuğu dil çok farklıdır. Inge’yi ancak edebiyat alanında ün yapmış 

bir şair olduğu zaman etkileyeceğini sanmaktadır. Oysa Inge onun ilgi alanında çok uzakta biridir. 

Ancak, yine de mutlu olduğunu ifade eder. Kendi kendine mutluluk,  sevilmek demek değildir der. 

Sevilmek kendini beğenmişliğe yarayan tiksintiyle karışık doyumdur. Tüm bu düşünceleri yüreğinde 

hisseder. Inge’den karşılık bulamadığı sevgisi onu yine yalnızlıkla başa başa olduğu dünyasına iter. 

Tonio’nun eserde yaşadığı bir başka çelişkisi ise, kendisine hayranlık duyan, edebiyat ile ilgili olan ve 

şiirleri seven Magdalena Vermehren adlı kıza ilgi göstermemesidir. Magdalena, Tonio gibi edebiyata 

ilgi duyan biridir. Ancak Tonio edebiyat ile ilgisi olmayan Inge gibi insanlara hayranlığını dile getirir. 

Kendisi gibi karaktere sahip olanlarla anlaşamaz. Tonio, 30’lu yaşlarına geldiğinde güneye doğru yola 

çıkar ve Münih’te ressam dostu Lizaweta Ivanovna’yla buluşur. Yazar kendisinin “gerçek” sanatçının 

ve sanatla ilgili sorgulamalarını, çelişkilerini okurla ressam dostu ile yaptığı sohbette paylaşır.  

“Sanatçıların kolaylıkla incinebilir oldukları bir gerçektir-öte yandan, aynı şeye vicdanı rahat ve 

benlik bilinci sağlam temellere oturmuş kişilerde pek rastlanmadığı da bilinir…” (s.39) 

Kahramanın kendisi de kolaylıkla incinebilen bir yapıya sahiptir. Ayrıca, yazar eserinde Tonio aracılığı 

ile dünyada hiçbir sorunun sanatçılık ve sanatçılığın insani sonuçları kadar acı verici olmadığını söyler. 

Thomas Mann, bir edebiyatçının kelimelerle oynamasının  ne kadar etkili olduğunu ve bu durumun 

olayları farklı yönlere götüreceğini vurgular. Edebiyatın bir lanet olduğunu söyler. 

“’Meslek’ deyip durmayınız Lisaveta Iwanowna! 

Edebiyat kesinlikle bir meslek değil, bir lanettir bilmiş olasınız. İlk olarak ne zaman kendini 

gösterir bu lanet? Erken, korkunç derecede erken… ötekilerle, sıradan, aklı başında insanlarla 

bilinmez bir karşıtlık içinde olduğunuzu hissetmeye başlıyorsunuz, sizi onlardan ayıran zıtlık, 

bilinç, duygu uçurumu gitgide daha çok derinleşiyor, yalnız kalıyorsunuz ve o andan başlayarak 

iletişim kalmıyor artık!” (s.38) 

Tonio’nun yaşadığı yalnızlık, arkadaşları ile yaşadığı zıtlıklar sonucudur. Yaşadığı bu zıtlıklar onu 

edebiyata yöneltmiş ve bunun sonucu duygu uçurumu derinleşip, onu yalnızlığa itmiştir. Bu durumda 

onun küçük yaşta edebiyatla ilgilenmesine bağlıdır. Arkadaşları oyun oynayıp, ata binerken Tonio 

onlara ayak uyduramamıştır. Kendisini diğer insanlardan ayıran çelişkilerini dostu Lisaweta ile paylaşır. 

Lisaweta bu konuşmanın sonunda Tonio’yu “yolunu şaşırmış bir burjuva” olarak tanımlar. Lisaweta 

onun sanatçı kimliği ile mutlu olmadığının farkındadır. Tonio’nun hayatında yaşadığı tüm bu sıkıntılar 

ise onun toplumsal konumundaki belirsizlikleridir. Burjuva dünyasından çok uzaktadır. Sanatçı kimliği 

ile oradan da dışlanmaktadır. Ancak sanatçılar dünyasında da isim yapamamıştır. Onun bu yaşadıkları 

aslında kimlik çatışmasıdır. Kentin köklü Kröger ailesi yavaş yavaş çözülmeye başlamıştır. Ailenin başı 

olan babaannesi ölmüş , daha sonra da mavi gözlü, titiz giyimli, yakası çiçekli babası onu izlemiştir. 

Şirketleri dağılmış, yaşadıkları konak satışa çıkmış ve  güneyli olan siyah saçlı, sanatla ilgili olan annesi 

ise eşinin ölümünden sonra bir italyanla evlenmiştir. Tonio gençliğinin son dönemlerini annesinin 

memleketi olan güneyde İtalya’da geçirir. Güneyde duygulu bir hayat yaşar, acılar çeker ama hayatının 

dönüm noktası yine İtalya’da olur. Burada sanatçılığını geliştirir, seçkin, kibar bir adam olur. Tonio 

güneyli olan annesinin memleketinde de mutlu olamayınca , kuzeyli olan babasının ve kendisinin 

doğduğu topraklara gitmeye karar verir.Eserde bu konu Tonio ve Lisaweta arasında geçen konuşmada 

da açık bir şekilde ortaya konur. 

             

             “Ya, öyle mi küçük adam, gene İtalya’ya mı gitmeye karar verdiniz? 

Tanrım, bırakın şu İtalya’yı, Lisaweta İtalya umurumda bile değil, oraya ait olduğumu sandığım 

günler çoktan geçti.…Danimarka’ya kadar uzanacağım… ” (s.46) 
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Güneyde , annesinin memleketinde mutluluğu bulamayan Tonio arayış içerisindedir. Ona göre güneyde 

şehvet hakimdir ve bu yaşam tarzı ona göre değildir. Kendini güneye ait olduğunu sandığı günler çoktan 

geride kalmıştır. Orada yaşadığı tecrübeler ve mutsuzluklar onu tekrar arayış içine itmiştir. 
 

On üç yıllık bir ayrılıktan sonra Tonio kuzeye, doğduğu kente gider. Ona göre kuzey mutlu ve neşeli 

insanların dünyasıdır. Orada çok düzenli, zeki bir adam olan babası ile karşılaşma korkusuna kapılır. 

Ancak, hızla geçen yıllar orada her şeyi değiştirmiştir. Yaşadığı ve unutamadığı çocukluk dönemine ait 

anılarının bulunduğu evleri “Halk Kütüphanesi” olmuştur. Değişmeyen sadece çocukluğunda sık sık 

altında dinlendiği, huzur bulduğu bahçelerindeki ceviz ağacıdır. Burjuva bir aileden gelen Tonio’yu 

doğduğu kentte yanlışlıkla tutuklamaya kalkarlar. Kaldığı otelden ayrılırken polis kendisinden gerekli 

evrakları ister. Ancak  Pasaportu yoktur. Yazdığı bir eserini polise gösterince onun aranan kişi olmadığı 

anlaşılır ve Tonio son derece olumsuz etkilendiği bu olaydan sonra doğduğu kenti de terk eder. 
 

Eserde Tonio’ nun yıllardır uğramadığı memleketine birkaç gün uğramak üzere çıktığı yolculukta, baba 

evine yaptığı ziyaret Thomas Mann’ın anlatımı ile okuru etkileyici güce sahiptir. Doğduğu kentte 

dolandırıcı diye onu tutuklamaya kalkışmaları onu kırmıştır. Fakat yaptığı bu gezinti, ceviz ağacı ona 

yeniden yaşama gücü kazandırmıştır. Sonbahara doğru çıktığı kuzey gezisinde, eylül ayının sonuna 

doğru İsveç kıyılarına gelir ve bir otele yerleşir. Fırtınalı günler sürerken, Tonio otele  geleli kaç gün 

olduğunun farkında değildir. Güneşli ve denizin masmavi olduğu bir günde Tonio’nun içini mutluluk 

kaplar. Aynı gün kaldığı otelde yapılacak olan danslı bir eğlenceye çocukluk döneminde hayran olduğu 

Hans ve gençlik döneminde aşık olduğu Inge gelir. 

 

“Unutmuş muydum sizi? diye sordu. Hayır, hiçbir zaman!... 

Senin gibi olsam! Yeni baştan başlamak, senin gibi namuslu ,şen ve basit, 

başı dik, düzenli, Tanrı’yla ve dünyayla barış içinde bir yetişkin olmak, 

kendi halinde ve mutlu insanlar tarafından sevilmek, seninle evlenmek 

Ingeborg Holm ve senin gibi bir oğul sahibi olmak Hans Hansen…”(s. 70) 

 

Hans ve Inge evlenmişlerdir. Tonio yıllar sonra gördüğü çocukluk ve gençlik aşklarına karşı hala bir 

özlem duyar. Yıllarca onları içinden atamamıştır. Kaldığı otelde onları görünce yine yalnızlık hissine 

kapılır. Hans ve Inge son derece sağlıklı, uyumlu ve hayatla barışık yaşayan bir ikili olmuşlardır. Tonio 

bu çiftin katıldığı baloyu pencereden izler. Bu noktada yazar, Tonio Kröger’in yaşamın dışında 

kalmasını; sanatçının yaşama uyum göstermekteki zorluğunu ve katlanmak zorunda olduğu acıları, 

sancıları ortaya koymuştur. Tüm bu yaşananlara pencerenin dışından tanık olmaktadır. Yazar, burada 

Tonio’nun iç hesaplaşmasını, pişmanlıklarını ve özentisini son derece başarılı bir anlatımla biz okurlara 

sunmaktadır. Thomas Mann, bu eserinde kahramanların karakterlerini sergilerken, olaylara hem içeriden 

hem de dışarıdan bakmaktadır. Onların karakter tahlilleri başarılı bir şekilde sunulmuştur. Hans ve 

Inge’yi izledikten sonra yorgun düşen Tonio yapayalnız odasına döner. Odasında geçmişi ve hayatı 

üzerine düşünceleri ilginçtir. Yaşadıkları, eski dostları aracılığı ile film şeridi gibi gözlerinin önünden 

geçmektedir. 
 

              “Yeni baştan başlamak mı? Ama hiçbir yararı olmazdı ki. Her şey gene  

aynı olurdu-her şey döner dolaşır, olduğu gibi olurdu. Çünkü birçokları 

yolunu şaşırıyorlarsa bu öyle gerektiği içindir-onlar için doğru yol diye  

bir şey bulunmadığı için…” (s.71) 
 

Yazar, burada da Tonio’nun konuşması ve hayata bakış açısını anlatmaktadır. Hayata yeniden başlasa 

da kaderi yine onu aynı dünyaya sürükleyecektir. Ona göre tüm sanatçılar aynı çelişkileri, sorunları 

yaşamaktadır. Eserde Tonio’nun hayata bakış açısı konusunda bir yorum yapılamamakta, sadece onun 
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görüşleri verilmektedir. Bu konuda yorum okura bırakılmıştır. Tonio’nun iç dünyasındaki çatışmalar, 

çelişkiler eserde tezatlarla başarılı bir şekilde verilmektedir. Eserin son bölümünde ise Tonio dostu 

Lisaweta’ya söz verdiği üzere kuzey’den  “Cennet”teki sevgili Lisaweta’ya” diye başlayan bir mektup 

yazar. 

 

“Biliyor musunuz, babam karakter olarak Kuzeyliydi ;ağırbaşlı,ince eleyip 

sık dokuyan, düzenli bir adamdı, melankoliye yatkındı .Annem ise oldukça 

egzotik bir kan taşıyordu, güzel ,duygularının tutsağı, basit, aynı zamanda  

aldırışsız ve tutkulu ,içgüdülerine uyarak aklına eseni yapan bir kadındı… 

Sonuçta ortaya çıkan şu oldu; sanata dalıp yolunu şaşıran bir burjuva, 

çocuklukta aldığı terbiyenin özlemini çeken bir bohem, vicdanı rahatsız 

bir sanatçı…” (s.75) 

 

Anne ve babasının iki zıt karakter olması Tonio’yu da etkilemiştir. Kendisi her ikisinin de ortak 

özelliklerine sahiptir. Sanatçı kişiliğiyle, sıradan insan olamayan eser kahramanı sıradan insanlara 

karışmayı, onların gerçeğini anlamayı öğrenir .Annesinin özelliklerini taşıyan ve duygusal biri olan 

Tonio sanat ve edebiyatla ilgilenmiştir. Ancak  bu sanatçı kişiliğinden de mmemnun değildir. Çocukluk 

döneminde aldığı eğitim ve disiplinin özlemini duyar.İki farklı dünyada yaşadığı için “hesaplaşmalar” 

onun da dünyasında etkili olmuştur. Eserin sonunda sanatçı Tonio, çevresi ile olan çelişkilerini şöyle 

ifade etmektedir. 
 

“İki dünya arasındayım, her ikisinde de rahat edemiyorum, bu yüzden  

işim zor. Siz sanatçılar benim burjuva olduğumu söylüyorsunuz, 

burjuvalarsa beni tutuklamaya kalkıştılar… 

hangisi beni daha incitti bilemiyorum.” (s.75) 
 

Çelişkiler ve sıkıntılarla geçen uzun yıllar sonucu Tonio yaşadığı iki dünyada da mutsuz olduğunu 

vurgular. Sanatçı dostları onu burjuva olarak görürler ve dışlarlar. Burjuvalar ise onu tutuklamaya 

kalkarlar. Her iki durumundan hangisinin kendisini üzdüğünü hatta kırdığını dahi bilemez. 

Thomas Mann, burada  sanatçının konumu ile sorgulamasını sürdürmüş, onların çelişkilerini ve 

arayışlarını açık bir dille okura aktarmıştır. Eserde yazar Tonio Kröger  aracılığı ile onun çevresi ile 

olan ilişkilerini, çelişkilerini ve sanatçı ruhunun bir insanı nasıl etkilediğini başarılı bir şekilde 

anlatmıştır. 
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Amasra efsaneleri üzerine bir inceleme 

İbrahim Gümüş 

Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye 

Öz 

Anadolu sahasında geçmişte esatir, usture olarak adlandırılan efsaneler, kendine has üslubuyla şahıs, yer ve 

olayları konu alan nesir şeklindeki anlatılardır. Efsaneleri anlatan ve dinleyen kültürler onun gerçek olduğuna 

inanır. İnanma özelliği onu diğer halk edebiyatı türlerinden ayırır. Efsaneler, insanlık tarihinin en eski 

devirlerinden itibaren sözlü kültür ortamında icra edilmiş, adet, anane ve merasimlerin teşekkülüne katkı 

sağlamıştır. Yer ile ilgili efsaneler genellikle tarihi kökenlere de sahip bilgiler sunmaktadır. Bartın iline bağlı 

olan Amasra ilçesi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte pek çok efsaneye de ev sahipliği yapmaktadır. 

Amasra ile ilgili anlatılan efsaneler bedesten, köprü, kale gibi tarihi mekânlarla ilgilidir. Amasra’nın coğrafi 

konumundan dolayı M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Bu nedenle Amasra’da farklı 

kültürel katmanlar mevcuttur. Bunların inanç ve düşünce yapısını efsane metinlerinde görmek mümkündür. Bu 

çalışmada Amasra ile ilgili birincil kültür ortamından derlenen efsaneler incelenecek ve çözümlenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Efsane; Amasra; Sözlü kültür. 

An investigation on Amasra legends 

Abstract 

The legends in the Anatolian area called as esatir and usture. They are prose-like narratives about individuals, 

places and events with their unique style. Cultures that tell and listen to legends believe it to be true. Belief 

feature distinguishes him from other genres of folk literature. Legends have been performed in oral culture 

since the earliest periods of human history and have contributed to the formation of customs, traditions and 

ceremonies. Legends about the place often provide information of historical origin. Amasra district of Bartın is 

home to many legends along with its historical and cultural riches. The legends told about Amasra are related 

to historical places such as bedesten, bridge and castle. Due to the geographical location of Amasra. It has been 

used as a settlement since the 7th century. Therefore, there are different cultural layers in Amasra. It is possible 

to see their beliefs and thoughts in the legends. In this study, the legends collected from Amasra's primary 

culture will be examined and analyzed. 

 

Keywords: Myth, Amasra, Oral culture. 

 

1. Giriş 

Amasra, bir yarımada olmasının yanında beş adaya sahip deniz kenarında bulunan Bartın iline bağlı bir 

ilçedir. Bu yarımadaya ilk yerleşimlerin “büyük olasılıkla M.Ö. 15. yüzyıldan daha önce denizden” 

(Sakaoğlu, 1987: 14) karaya şeklinde gerçekleşir. Ancak “Amasra’da var olan antik yerleşimle ilgili en 

erken veriler Koloni Çağından gelmektedir. MÖ 7. yüzyılda Miletos’un bir kolonisi olarak “Sesamos” 

adıyla kurulmuştur” (Çam vd., 2019: 171). Amasra’nın her iki tarafında güvenli doğal koyların 

bulunması denizciler için burayı bir sığınma noktası yapmıştır. Dolaysıyla pek çok kültür burada yaşam 

sürmek için çeşitli mücadeleler vermiştir. Amasra’ya ilk defa kimin yerleştiği kesinlik kazanmasa da 

Tekketepesi’nde Bronz Çağı’na ait arkeolojik parçalar bulunmuştur. “Strabon’a göre Sesamus’u 

(Amasra) İskitlerin bir kolu olan Gasgaslar’ı veya Hititler’i Batı Karadeniz’den uzaklaştıran Amazonlar 

kurmuştur” (Sakaoğlu, 1987: 14). Homeros (1984: 116, 164), M.Ö. 12. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen 

Truva Savaşları’nda Paflagonya’dan katılan savaşçılar arasında Sesamos’u da sayar ve “onlardan mert 

savaşçılar diye söz eder” (Gümüş, 2019: 39). Daha sonra burada İyon, Pontus, Roma, Bizans, Cenova 

gibi devletler hüküm sürmüştür. Amasra’nın doğal ve korunaklı bir liman olması ve buranın transit geçiş 

bölgesi olarak kullanılması neticesinde pek çok toplumun burada yaşayarak/bulunarak farklı kültürel 

tabakalarının oluşmasını sağlamıştır. Dolaysıyla birçok inanç ve gelenek burada toplanmış, zamanla 

bazıları unutulmuş bazıları da birbirine karışarak günümüze kadar ilerlemiştir. Bunların izini arkeolojik 

kalıntılarda ve günümüz sözlü kültür ortamında anlatılan efsanelerde görmek mümkündür. Sesamos 

paralarında Zeus, Demeter, Apollon gibi Yunan mitolojisine ait kahramanların ve kartal gibi hayvanların 
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resimleri vardır. Ayrıca kale duvarlarında Eros ve boğa başı figürleri de yer alır. Bu örnekler mitik 

döneme ait göstergelerdir. Mitik kökenler zamanla efsanelere dönüşebilir, başka bir deyişle efsanelerin 

kökeni mitolojiye dayanabilir. 

Efsane çalışmaları 19. yüzyılda halk biliminin gelişimine paralel olarak başlar. Efsane terimi Türkçeye 

Farsçadan geçmiş olup asılsız hayal mahsulü, efsunlu anlamındadır. Batı dillerinde “legend”, Arapçada 

“usture” kelimesiyle karşılanan efsane, Türk lehçelerinde çoğunlukla “epsane, rivayet legend” 

kavramları kullanılır. Efsane terimi eski sözlüklerde “asılsız boş hikâye, saçma, hurafat, dillere düşmüş, 

meşhur olmuş” (Develioğlu, 2008: 206; Şemseddin Sami, 1317: 139) gibi anlamlarda kullanılmıştır. 

Grimm Kardeşler, efsaneyi “gerçek veya hayalî muayyen şahıs, hâdise veya yer hakkında anlatılan bir 

hikâye” (akt. Sakaoğlu, 2009: 19) olarak tanımlayarak üç temel unsura vurgu yaparlar: 

“1. Efsane, anlatıcının tarihî zaman kavramı içinde uygundur 

2. Efsane, anlatanın coğrafi alan kavramına uygundur; yani, o, belirli bir yerle birleşmiştir. 

3. Efsane hakikî bir hikâyedir. Gerçi o, tabiatüstü hâdiselerle iş görür, ama anlatıcıları tarafından 

ona inanılır” (Sakaoğlu, 2009: 19).  

Sözlü kültür ürünü olan efsaneler Şükrü Elçin’e göre “insanoğlunun tarih sahnesinde görüldüğü ilk 

devirlerden itibaren ayrı coğrafya, muhit veya kavimler arasında doğup gelişen; zamanla inanç, âdet, 

anane ve merasimlerin teşekkülünde” (Elçin, 1998: 314) rolü olan anlatılardır. Efsanenin temelinde 

inanç unsuru vardır, icra edildiği birincil kültür ortamında icracı ve dinleyiciler onu kutsal kabul edip 

ona inanır. “Efsanelerde gizli ve esrarengiz bir âlem vardır. Bu âlemin sırlarına erişilemez. Gerçeklik 

unsurunun yanında olağanüstülük ve kutsallık da sahip olduğu unsurlardır. Bir efsanenin temelinde 

inanç mutlaka bulunur fakat, diğer özelliklerin biri veya birkaçı mevcuttur. Efsaneler tarihî devirler 

içinde teşekkül etmişlerdir. Konusu bir olay, tarihî veya dinî bir şahsiyet yahut belli bir yer olabilir” 

(Seyidoğlu, 1985: 13). 

2. Amasra efsaneleri 

Amasra’nın çok eski zamanlardan beri yerleşim yeri olması ve farklı kültür katmanlarına ev sahipliği 

yapması çeşitli inançların iç içe geçmesine neden olmuştur. Anakarayı Boztepe Adası’na bağlayan 

köprü Roma döneminde yapılmıştır. Boztepe girişi dar bir tünelle sağlanır. Kemere köprüsüyle ilgili 

efsaneye göre Cenevizliler zamanında birbirlerini çok seven iki âşık, ailelerinin evlenmelerine izin 

vermeyince kaçmaya çalışırlar. Kaçarken köprüde kızın babası iki genci yakalar ve “çocuğu alıp denize 

atmışlar. Çocuk orda can vermiş” (KK1, 2018). Bu durumu kaynak kişi şöyle aktırır: “Gız çok üzülmüş 

çok ağlamış benim de canımı al diyi Allah’a yalvarmış. Ondan sonra gız yukarı doru yükselme başlamış. 

Yükseldikten sonra köprünüy üstünde bi delik oluşmuş. Bu rivayete göre o zamanlarıy zamanında ordan 

üç taş geçüren sevduğune gavişiyomuş” (KK.2, 2018). Günümüzde bu delikten taş geçirmeye devam 

edilir. Bir dileği olan köprünün ortasında durup üç taş atarak bu delikten hepsini geçirmeye çalışır. O 

kişiler taşların delikten geçerse dileğinin gerçekleşeceğine inanır. Hatta çocuk sahibi olmak isteyen biri 

taşı geçirdikten sonra çocuğa kavuştuğu söylenir (KK1, 2018). Amasra turistik bir destinasyon 

olduğundan buraya gelen turistler de bu delikten taşlarını geçirmeye çalışır. Kemere efsanesi kısa bir 

metne sahiptir. Ancak içinde birkaç motif barındırmaktadır. Onlardan ilki kavuşamayan aşıklardan 

birinin öldürülmesi neticesinde diğerinin yaratıcıya dua etmesi neticesinde ölmeyi istemesidir. Bu tip 

durumlarda genellikle dua eden taş, kuş, ağaç vb. nesnelere dönüşmeyi diler. Ancak bu efsanede bu 

durumlar yerine Hristiyanlık’taki “göğe yükselme” inancının izleri görülür. Efsaneler mitlerden, tarihten 

veya dinî konulardan kaynaklarını alabilir. Kemere efsanesi dinî ve günlük olaylardan kaynağını alır. 
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Başka bir efsaneye göre Amasra Kalesi’nin altında gizli geçitler vardır. Bu geçitler sayesinde kaleden 

gizlice çıkmak mümkündür. Geçitlerin kesiştiği yerde haydutların evi vardır. Burayı taşla kapatmışlar. 

Yüz yıl önce tünel havalandırmalarından birine bir adamı sarkıtmışlar o da havasızlıktan ölecekken onu 

çıkartmışlar. Adam oradan çıkarken de bir güğüm almış. Ayrıca tünelin giriş ve çıkışında birer heykel 

başı varmış. Bu heykellere bakanların taşa dönüşürmüş (KK4, 2018). Bu efsanede antik dönemde 

yaşayan yılan saçlı Medusa’nın etkileri görülmektedir. Eski dönemlerde kötülüklerden korunmak için 

yapıların bazı noktalarına onun kabartmasının yer aldığı taşlar konulurdu. Bu heykele bakanların taşa 

dönüştüğüne inanılırdı. 

Amasra’da Bedesten olarak bilinen bölge Roma döneminde “meclis sarayı (Cimnasium), Agora (çarşı), 

Acrepol (Roma mezarlığı), Necrepol (Bizans mezarlığı) ile antik tiyatro kalıntıları, âdeta bir açık hava 

müzesi durumundadır” (Özdemir, 2006: 43). Bedesten efsanesine göre burada yılanlarla dolu bir zindan 

varmış. İdam edilecek kişiler bu zindana atılıp kaderine terk edilirmiş (KK3, 2018). 

Delikli Şile veya sevgi geçidi ile bir çok efsane anlatılır. İlk efsaneye göre Delkianus ve Shilla adlı iki 

âşık delikli şile adındaki yerde buluşurlarmış. Shilla, Delkianus’tan ona olan aşkını ispatlamasını ister. 

O da buluşma yerindeki kayanın ortasını uzun uğraşlar sonunda deler. Kayadaki delik bu şekilde 

âşıkların sembolü olur. Günümüzde sevgililer veya yeni evlenen çiftler ömür boyu âşık olarak kalmak 

için sandalla bu kayanın altından geçerler. Ayrıca büyü, hastalık vb. kötü şeylerin altından yedi defa 

geçildiğinde yok olduğuna inanılır. Diğer bir efsaneye göre de bu kayanın karşısında bir mağara vardır. 

Korsanlar bu mağaraya hazinelerini saklar. Hazinelerinin yerini işaretlemek ve onu korumak için bu 

kayayı oyup karşısındaki taşa da bir kartal kafası çizerler. Kartalın baktığı yer hazinenin yerini gösterir 

(KK5, 2018). 

Amasra’nın küçük liman tarafında kayaların üzerine yaklaşık yedi metre yüksekliğinde taş örme bir 

sütun bulunur. Bunun yanında kayaya oyulmuş bir havuz kalıntısı vardır. Efsaneye göre güzelliğiyle ün 

salan Kraliçe Amastris burada güzelliğine güzellik katmak için banyo yaparmış. Bir gün yine banyo 

yapmaya giderken sandaldan inmeden kardeşleri tarafından öldürülür. Başka bir efsaneye göre de 

çocukları tarafından burada boğularak öldürülmüştür (KK6, 2018). Bazı efsaneler tarihî devirde yaşamış 

gerçek karakterler etrafında teşekkül eder. Amastris’le ilgili bu efsanede bu gruba girmektedir. 

3. Sonuç 

Amasra ilçesi M.Ö. 7 yüzyıldan günümüze gelinciye kadar farklı topluluk gruplarına ev sahipliği 

yapmıştır. Kentte çok fazla eski dönemlerden kalma yapılar vardır. Bu yapılar etrafında da eskiden vuku 

bulmuş çeşitli vakalar zamanla birincil kültür ortamında nesilden nesile aktarılmıştır. Bu aktarılma 

sırasında efsaneye dönüşen anlatılara olağanüstü veya dinî motifler de eklenerek bunlar gerçek kabul 

edilmiş bazıları da kutsallaştırılmıştır. Bu efsaneler etrafında bazı inanç ve pratikler de oluşmuştur. 

Kemere köprüsüyle ilgili efsanede bu inanç ve pratiklerin günümüzde canlı bir şekilde devam ettiği 

görülür. Amasra Kalesi’yle ilgili efsanede ise Medusa’nın etkileri hissedilir. Diğer efsane ise tarihî bir 

mekânla ilgili olarak oluşmuştur. 
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Halk anlatılarının epik kuralları bağlamında Elif İle Mahmut hikâyesi 
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Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye 

Öz 

Halk hikâyeleri, destan, masal, efsane gibi türlerden nazım-nesir karışık bir şekle sahip olması bakımından 

ayrılır. Destan devrinden sonra ortaya çıkan halk hikâyeleri büyük oranda onun karakteristik özelliklerini 

üzerinde barındırır. Ancak pek çok yeni özelliğiyle de özgün bir tür olarak karşımıza çıkar. Axel Olrik, yirminci 

yüzyılın başlarında halk anlatılarının epik yasalarının neler olduğunu ortaya çıkarmak için çalışmalar başlattı. 

Bunun neticesinde mit, türkü, destan ve efsaneyi içine alan ve onun “sage” adını verdiği anlatıların ortak 

kurallarını ortaya koydu. Avrupa halk edebiyatı metinlerini inceleyerek halk anlatılarının kurallarını on üç 

başlık olarak saptadı. Araştırmacılar günümüze kadar bu kuralları farklı türler ve metinler üzerinde incelemiştir. 

Bu çalışmada halk anlatılarının epik kuralları genelde halk hikâyesi türü özelde ise Elif ile Mahmut hikâyesi 

üzerine uygulanacak ve çözümlenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Halk hikayesi; Epik yasalar, Axel Olrik, Elif ile Mahmut. 

 

Elif and Mahmut in context of folk narrative epic laws 

Abstract 

Folk stories are distinguished from genres such as epics, fairy tales and legends in terms of having a verse-

prose mixed form. The folk tales that emerged after the epic era were largely based on its characteristic features. 

However, with many new features, it appears as an original species. At the beginning of the twentieth century, 

Axel Olrik initiated studies to reveal the epic laws of folk narratives. As a result, he put forward the common 

rules of the narratives which he called mit sage alan, which included myth, folk song, epic and legend. He 

examined the texts of European folk literature and determined the rules of folk narratives as thirteen titles. To 

date, researchers have studied these rules on different genres and texts. In this study, epic rules of folk narratives 

will be applied and analyzed on folk narrative genre in general and Elif and Mahmut narrative in particular. 

 

Keywords: Folk story; Epic laws, Axel Olrik, Elif and Mahmut. 

 

1. Giriş 

Halk hikâyeleri destandan sonra toplumun kültürel yapısının değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan 

nazım-nesir karışık anlatmalardır. Arapçadan Türkçeye geçen hikâye sözcüğü sözlüklerde “anlatma, 

roman, olmuş bir olay, nakletmek, bir vakayı ve sergüzeşti serencam ile anlatma” (Develioğlu, 2008: 

440; Şemseddin Sami, 1317: 554) olarak tanımlanır. Şükrü Elçin’e göre hikâye terimi “gerçek veya 

hayalî birtakım vakaların maceraların hususî bir üslupla, sözle nakil ve tekrarı demektir” (Elçin, 1998: 

444) ve Arapçada kıssa ve rivayet olarak kullanılır. Ali Berat Alptekin, halk hikâyesinin “göçebelikten 

yerleşik hayata geçişin ilk mahsullerinden olup; aşk, kahramanlık, vb. gibi konuları işleyen; kaynağını 

Türk, Arap-İslâm ve Hint-İran olan, büyük ölçüde âşıklar ve meddahlar tarafından” (Alptekin, 2016: 

18) anlatıldığını belirtir. Pertev Nail Boratav (2002: 46) hikâyenin destandan sonra ortaya çıktığının 

üzerinde durur ve ona göre “… yeni ve orijinal bir nev’i karakteri alarak meydana gelen halk hikâyeleri, 

yerini tuttuğu destanın birçok vasıflarını hâlâ taşımaktadır. Fakat bunlar onun asıl karakterini” 

oluşturmaz. 

Halk hikâyelerinin en belirgin özelliklerinden biri nazım-nesir karışık bir yapıya sahip olmalarıdır. 

Girişlerinde genellikle kalıp ifadeler yer alır. Konularını genellikle aşk, kahramanlık veya aşk-

kahramanlık oluşturur. Hikâyelerde anlatılan olaylar gerçeğe yakındır. Halk hikâyeleri sözlü kültür 

ortamında âşıklar tarafından anlatılırken bir geleneğe göre icra edilir. 
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2. Elif ile Mahmut Hikâyesi 

Elif ile Mahmut hikâyesi üzerine ilk bilimsel çalışmayı yapan Edith Fischdick’tir. O Elif ile Mahmut 

metninin destan ve masal motiflerini de barındırdığını belirtir ve hikâyeyi Melikşah ile Güllü Hanım, 

Şah İsmail gibi hikâyelerle birlikte “kahramanlık ve aşk romanları” (Fischdick, 1958: 1) grubunda 

inceler. Hikâye on dokuzuncu ve yirminci yüzyılda sözlü ve yazılı kültür ortamında tespit edilmiştir. 

Hikâyenin kim tarafından ne zaman oluşturulduğuyla ilgili kesin bilgiler mevcut değildir. Ancak Orta 

Asya merkezli olduğu hikâyede geçen yer adlarından tahmin edilir. Çalışmamızda incelediğimiz hikâye 

metni yazılı kültür ortamında Süleyman Sudî  (Himmetzade S. Abdullah) (Emeksiz, 2016; 2018; Gümüş, 

2019) tarafından 1332 yılında Elif ile Mahmud adıyla yayımlanmıştır. Eser resimli olup yetmiş beş 

sayfadan oluşmaktadır. Hikâyenin hangi kaynaktan alındığı belirtilmemiştir. Hikâyenin özeti şu 

şekildedir: 

Buhara memleketinin padişahı olan Şah Murat’ın çocuğu olmaz. Bir gün veziri ile tebdili kıyafet 

dolaşmaya çıkar. Çeşme başında bir dervişle karşılaşır ve ona bir muska vererek çocuğu olacağını ama 

ismini kendisi gelip  koyacağını söyler. Şah Murat’ın çocuğu olur ama ismi olmadığı için halk toplanır 

ve padişaha çocuğun isminin neden konmadığını sorar. O sırada derviş içeri girip çocuğun adını Mahmut 

koyar ve annesine de sihirli bir pala verir. Pala kınından çıktığında kırk gün içinde geri konulmazsa 

Mahmut ölecektir. Mahmut, eğitimlerini tamamlayınca annesi palasını verir. Avcılarla ava çıktığında 

bir ceylanı kovalar. Ceylan onu bir mağaraya götürür. Mağarada dervişlerle karşılaşan Mahmut, aşk 

şarabını içip, peri padişahının kızı Elif’in duvardaki resmine âşık olur. Bu aşkla yanıp tutuşmaya başlar. 

Şah Murat, oğlunun derdini öğrenmesi için iç ağasını görevlendirir ve saz ile derdini öğrenirler. Mahmut 

Hutem memleketine doğru yola çıkar. Yolda bir remilci ve dalgıçla karşılaşır ve onlarla arkadaş olup 

yola devam ederler. Yolda bir Arap’ın sarayının önünden geçerken onunla savaşır ve onu yener. Ancak 

bu Arap, Zülfüperişan adında ayın on dördü gibi güzel bir kızdır. Kız onunla evlenmek ister Mahmut 

durumu anlatıp yola devam eder. Yolda ikinci Arap’la karşılaşır. Onunla savaşıp yenen Mahmut, onun 

Zülfüperişan’ın ablası olduğu ve adının da Timurhindi olduğunu öğrenir. O da Mahmut ile evlenmek 

ister ama ona da sevgilisini aradığını bulunca geri döneceğini söyler. Remilci remil atarak Elif’in 

sarayının yerini söyler. Mahmut, Elif’i bulur ve bir süre orada kalır. Mahmut sevgilisini çok 

özlediğinden kendisine saçından bir tutam verir. Mahmut ise sahilde altın renkli bu saçı denize düşürür. 

Saçı bulan balıkçı Ezderhan padişahına götürür ve padişah saça âşık olur. Bir cadı çağırıp saçın sahibini 

buldurur. 

Cadı, yaşlı bir kadın kılığında Mahmut’u kandırarak sarayda yaşamaya başlar. Bir süre sonra Elif 

vasıtasıyla Mahmut’un sırrını öğrenir. Mahmut uyurken palasını kuyuya atar ve Elif’i Ezderhan 

padişahına getirir. Padişah Elif’le evlenmek ister ancak Elif kabul etmez ve bir süre zaman ister. 

Mahmut, hasta yatarken remilci remil atarak durumu öğrenir ve dalgıçla birlikte arkadaşını kurtarır. 

Mahmut palasını alıp cadıyı öldürür ve Elif’i kurtarır. Kaçarken yorulup dinlenmek için mola verirler 

ve padişahın adamlarıyla savaşır. Tekrar yola çıkan âşıklar dinlenmek için mola verirler. Uyudukları 

vakit haramiler gelip Mahmut’un palasını alır, onu kuyuya atarlar. Elif’i de götürüp harami başıyla 

evlendirmek isterler. Elif evlenmek istemez ve bir süre zaman ister. Harami başının rüyasına dervişler 

girer ve onları serbest bırakıp arkadaş olur. Hep birlikte Elif’in sarayına gelirler. Mahmut, sarayı 

haramiler bırakır ve Buhara’ya doğru arkadaşlarıyla yola çıkar. Yolda Timurhindi ve Zülfüperişan’ı da 

yanına alır. 

Buhara’ya vardıklarında babası Elif’e âşık olur. Şah Murat, oğlu Mahmut’u öldürmek için kale dizdarına 

yollar. Kale dizdarı onu tanır ve bir mektupla arkadaşlarına durumu bildirir. Dört arkadaşı onu kurtarır, 

Mahmut palasını babasından alır. Zülfüperişan, Şah Murat’ı öldürür. Mahmut tahta geçer ve dalgıç ve 
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remilciyi veziri yapar. Elif’e kavuşan Mahmut, Zülfüperişan ile dalgıç, Timurhindi ile de remilciyi 

evlendirir ve kırk gün kırk gece düğün yaparlar. 

3. Axel Olrik’in Epik Yasaları Işığında Elif ile Mahmut 

Danimarkalı folklorist Axel Olrik (1864-1917), ortaçağ tarihi ve sözlü anlatı yöntemleri konusunda 

çalışmalar yapmıştır. Tarihi-Coğrafi Fin Yöntemi’nin önemli kuramlarından biri olan “Halk 

Anlatılarının Epik Yasaları”nı (Epische Gesetze der Volksdichtung) ilk kez 1909 yılında Zeitschrift für 

Deutsches Altertum adlı dergide yayımlar. “Bu yasalar, kısmen edebi üretimde evrensel geçerliliği olan 

konunun birliği, yoğunlaşma, yapı ve mantık gibi genel” (Çobanoğlu, 2005: 115) kuralları içerir. Axel 

Olrik’in(1994a: 2) geniş bir kategoriyi oluşturan sage adını verdiği sözcük mitleri, türküleri, 

kahramanlık destanlarını ve efsaneleri kapsar. Olrik, sageyi meydana getiren ortak kuralların olduğunu 

tespit etti ve bunları epik kurallar olarak adlandırdı. Bu kurallar “1.Giriş ve Bitiriş Kuralı, 2.Yineleme 

Kuralı, 3.Üçler Kuralı, 4.Bir Sahnede İki Kuralı, 5.Zıtlık Kuralı, 6.İkizler Kuralı, 7.İlk ve Son Durumun 

Önemi Kuralı, 8.Tek Çizgi Kuralı, 9.Kalıplaştırma Kuralı, 10.Tablo Sahnelerinin Kullanılması Kuralı, 

11.Sage’nin Mantığı Kuralı, 12.Tek Entrika Kuralı, 13.Epik Birlik Kuralı, 14.İdeal Epik Birlik Kuralı, 

15.Dikkati Başkahraman Üzerine Toplama Kuralı” (Olrik, 1994a: 2-5; Olrik, 1994b: 4-5) olmak üzere 

on beş maddeden oluşur. 

1. Giriş ve Bitiriş Kuralı: Halk hikâyeleri birden bire başlamaz, “durgunluktan coşkunluğa doğru giderek 

başlar ve çoğu zaman başlıca kişilerinden birinin başına gelen bir felâketi içeren sonuç olayından sonra 

coşkunluktan durgunluğa” (Olrik, 1994a: 2) doğru anlatı sona erer. Elif ile Mahmut hikâyesi de birden 

bire başlamaz. Elif ile Mahmut hikâyesi, halk hikâyesi geleneğindeki giriş ve bitiş formellerini kullanılır. 

Başlangıcında “Raviyanı aharbar ve nakılanı ashar” şeklinde başlangıç formeli bulunur. Hikâye 

padişahın çocuksuzluk durumunu anlatmakla başlar. Sonrasında vaka hızlanır ve kahramanın doğumu 

sonrasında âşık olmasıyla aksiyon başlar. Aksiyon kahramanların memlekete geri dönüş epizotuyla 

yavaşlar. Hikâyenin sonunda da kahramanlar kavuşur. Hikayecilik geleneğinde olduğu gibi kırk gün 

kırk gece düğün yapıp muratlarına ererler. 

Elif ile Mahmut hikâyesi, halk hikâyesi geleneğindeki giriş ve bitiş kalıplarını kullanır. Hikâyenin 

girişinde olayın nerede geçtiği ve kahraman şu şekilde tanıtılır: “Buhara şehrinde adl ve adaletiyle 

meşhur bir padişah olup ismine Şah Murat diyorlardı” (3). Daha sonra hikâyede bu padişahın dünyada 

hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, ama tahtını bırakacak bir çocuğunun bulunmadığına geçilir. Çoğu halk 

hikâyelesinin girişinde çocuksuzluk motifi bir kural olarak belirtilir. Bu kahramanın olağanüstü doğum 

motifi için önemlidir. Daha sonra padişah bir yolcuğa çıkar ve olağanüstü yardımcı karakterle karşılaşır.  

2. Yineleme Kuralı: Halk hikâyeleri kahramanların, eylemlerin veya nesnelerin ayrıntılarına “inme 

tekniğinden yoksundur ve zaten pek ender olan tasvirlerle de çok kısa oldukları için konuya önem” 

(Olrik, 1994a: 3) kazandıramazlar. Bu durum geleneksel anlatılarda yinelemelerle telafi edilir. 

Kahraman yoldaki karşılaşmaları benzer niteliktedir. Mahmut’un Arap’la ilk mücadelesi ikinci Arap’la 

da yinelenerek anlatılır. Mahmut, remilciyle karşılaştıktan sonra benzer biçimde dalgıçla da karşılaşır. 

3. Üçler Kuralı: Sözlü kültür anlatılarında üç sayısı önemlidir. Bu kural “halk gelenekleri dünyasında, 

yüzlerce ve binlerce yıllık insan kültürü arasından geniş bir orak kesiği gibi uzanmaktadır” (Olrik, 

1994a: 4). Elif ile Mahmut hikâyesinde kahraman yola üç kişi olarak devam eder. Üç kızla karşılaşır. 

Üç defa zorlu mücadeleye tabi tutulur. Kahraman doğduktan sonra kısa bir süre içinde üç yaşına girer: 

“Üç yaşında bulunan şehzadeyi her kim görecek olursa inanmazdı, çünkü o[nun], on iki yaşındaki bir 

çocuktan farkı yoktu, mecliste bulunan vezirler: - Maşallah! Allah nazardan saklasın! dediler. Derviş 

çocuğun arkasını üç defa sığayıp” (8). Hikâyede üç yolcu, üç biçare, üç gün, üç kız gibi üç sayısıyla 

ilgili formeller de hikâyede sık sık kullanılır. 
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4. Bir Sahnede İki Kuralı: Halk anlatılarında “anlatı boyunca sadece iki kişi aynı sahnede ortaya çıkar” 

(Olrik, 1994a: 4). Elif ile Mahmut hikâyesinde kahramanla birlikte arkadaşı, sevgilisi ya da düşmanı 

anlatı boyunca birlikte hareket eder. Bu kuralı karakterlerin saz eşliğinde deyişmelerinde de görürüz. 

Sahnede yalnız iki kişi karşılıklı atışırlar. Diğer karakterler sahnede görünmezler. Olay örgüsünde 

Mahmut ile herhangi bir karakter varken diğer karakterler sahne arkasında kalır. Mahmut ile vakanın 

gidişatına göre karşılaşılan karakterler ön plana çıkar. Örneğin kahramanın yolculuğu sırasında sürekli 

yanında bulunan remmal ve dalgıç olay örgüsündeki rollerine göre ön plana çıkar. Aksi takdirde 

refiklerin Mahmut’un her ne kadar yanında yer aldığı metinde bilinse de bunlardan bahsedilmez. 

5. Zıtlık Kuralı: Halk anlatılarında iyi kötüyle, zayıf güçlüyle, akıllı aptalla, neşe hüzünle aktarılır. 

Çünkü zıtlıklar birbirlerini tamamlar. “Bu temel zıtlık epik yapısının önemli bir kuralıdır. Zıtlık Kuralıi 

Sage’nin baş kahramanlarından, özellikleri ve eylemleri baş kahramana zıt olma gereksinimiyle 

belirlenen diğer bireylere kadar etkili olur” (Olrik, 1994a: 5). Elif ile Mahmut hikâyesinde de 

kahramanın karşısına kötü karakter çıkartılır. Güzellikler çirkinliklerle aktarılır. İyilik ve kötülük yan 

yanadır. 

6. İkizler Kuralı: Bu kurala göre anlatıda “hem gerçek ikizler hem de aynı rolde olan iki kişi anlamına” 

(Olrik, 1994a: 5) gelir. Hikâyede Mahmut’un iki arkadaşı da yardımcı karakter tipiyle aynı rolde 

bulunur. Mahmut’un karşılaştığı iki kız kardeş ikiz olmasa da aynı rolü paylaşır. Vakada ikinci derecede 

ortaya çıkan bu tipler çift olarak aynı rolü üstlenirler. 

7. İlk ve Son Durumun Önemi: Halk anlatılarında “bir sürü kişi veya nesne peş peşe ortaya çıkınca en 

önemli kişi” (Olrik, 1994b: 4) ön plana çıkartılır. Ama anlatı bu kişiyle duygudaşlık ortaya koyar. 

Hikâye çocuksuzlukla başlar, kahramanın doğumuyla en önemli kişi ortaya çıkar. Kahramanın 

olağanüstü doğumu oldukça önemlidir. Son durumda ise padişahın gelinine âşık olması ve oğlunu 

öldürmeye çalışması eylemi de vakanın önemli aksiyonlarındandır. Babanın öldürülmesi sonucunda son 

durum biter. 

8. Tek Çizgi Kuralı: Halk anlatıları tek çizgi üzerinde ilerler. Eksik kalan kısımlar için geriye dönüşler 

yapılmaz. Elif ile Mahmut hikâyesinde, kahramanlar kavuştuğu anda  geriye dönüş yapılarak âşık olma 

anları yeniden anlatılır. 

9. Kalıplaştırma Kuralı: Halk anlatılarında “aynı çeşitten iki insan veya durum elverdiği ölçüde değişik 

değil, elverdiği ölçüde birbirine benzer” (Olrik, 1994b: 4) olarak anlatılır. Kızlar aynı şekilde güzeldir. 

Elif’in güzelliği “ayın on dördü” gibi kalıp ifadelerle anlatılır. Hikayede günler ve olaylar kalıp sözlerle 

ifade edilir. 

10. Büyük Tablo Sahneleri: Anlatında kahramanlar “yan yana gelirler; kahraman ve atı; kahraman ve 

canavar” (Olrik, 1994b: 5) vd. aksiyonun zirve yaptığı durumlar büyük sahneyi oluşturur. Mahmut 

Zülfüperişan ve Demirhindi ile karşılaşmaları büyük tablo sahnesine girer.  

11. Sage’nin Mantığı Kuralı: Halk anlatılarında temaların olay örgüsünün ana hatlarını etkilemesi 

zorunludur. Ancak bu etki metin içinde doğru orantılı olmalıdır. Anlatı bir yaratıcı tarafından edebi 

metne dönüştürülürken değiştiği veya kurgulandığı için mantığı, gerçek dünyanın mantığıyla bire bir 

değildir. “Animizme ve hatta mucize ve büyüye olan eğilim, onun temel kuralıdır. Her şeyden önce 

onun kabul edilmesi büyük ölçüde entrikanın iç tutarlılığına dayanır. Akla sığabilirlik, pek seyrek olarak 

dış gerçeklikle ölçülür” (Olrik, 1994b: 5). Mahmut’un sihirli palasıyla her girdiği mücadeleyi başarıyla 

geçer. Palası kaybolduğunda ise zıt bir şekilde aşırı derecede güçsüzleşir. Kahramanın yaralanmazlık 

vb. özellikleri gerçek dünyanın mantığıyla uyuşmaz ve bu olağanüstü durum izah edilemez. 
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12. Tek Entrika Kuralı: Halk anlatıları tek entirak vardır. Elif ile Mahut hikâyesinde, Elif’in kaçırılması, 

kurtarılması sonrasında esir düşmeleri, evlenmeden önce Mahmut’un öldürülmeye çalışılması gibi pek 

çok entrika vardır. 

13. Epik Birlik Kuralı: Halk anlatılarının olay örgüsünde genellikle ortaya çıkacak olaylar bellidir. 

Anlatının başından sonuna kadar sürpriz bir aksiyon ortaya çıkmaz. Halk hikâyelerinin anlatım geleneği 

Elif ile Mahmut hikâyesinde de görülür. Kahramanın doğmasıyla bütün olaylar onun etrafında gelişir.  

14. İdeal Epik Birlik Kuralı: Pek çok halk anlatısı unsuruyla “kişiler arasındaki ilişkileri en iyi şekilde 

aydınlatmak için bir araya gelirler” (Olrik, 1994b: 5). Mahmut, zor durumlardan arkadaşlarının 

yardımıyla kurtulur. Diyaloglar genellikle manzum biçimde aktarılır. 

15. Dikkati Baş Kahraman Üzerinde Toplama: Bu kural halk anlatılarının en önemli kuralıdır. 

Anlatılarda her zaman dikkat baş kahramanın üzerindedir. Olay örgüsünde iki karakter ortaya çıkarsa 

baş kahramana odaklanılır ve diğeri arka planda müphem olarak yer alır. Halk anlatılarında aksiyon baş 

kahramanın doğmasıyla başlar. Baş kahraman “bütün dış görünüşüyle o, en önemli karakterdir” (Olrik, 

1994b, s. 5). Elif ile Mahmut hikâyesinde aksiyon Mahmut’un doğumuyla başlar ve dikkat her zaman 

Mahmut üzerinde toplanmıştır. Vakada odak noktası her zaman Mahmut’tur, diğer karakter ona 

yardımcı unsur olarak bulunur. 

4. Sonuç 

Aşk konulu Elif ile Mahmut hikâyesi Axel Olrik’in epik yasaları çerçevesinde incelenmiştir. Hikâyenin 

on beş epik kuralın on üçüne uygun olduğu görülmüştür. Hikâyenin uyuşmadığı epik yasalar tek çizgi 

kuralı ve tek entrika kuralıdır. Elif ile Mahmut hikâyesi anlatının belirli yerlerinde boşlukları doldurmak 

için geriye dönüşler yapılır. Bu nedenle anlatı başlangıçtan sona doğru sürekli ilerlemediğinden tek çizgi 

kuralına uymaz. Hikâyenin kurgusu gereği vakada birden fazla entrika vardır. Bu durum metnin sürekli 

aksiyon halinde ilerlemesini sağlar. Anlatıda aksiyon/gerilim zikzaklar çizerek ilerler. Bu bağlamda Elif 

ile Mahmut hikâyesi her ne kadar yerel özellikler barındırsa veya yaratılmış olsa da epik yasaların 

çoğuna uyum sağladığından evrensel değerler taşıdığı da görülür. 
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Abstract 

Food is one of our most crucial and  basic desires. Moreover, it has been an integral element of storytelling 

since Eve ate the apple. The notion that food can change us has a long history; as the adage has it, "You are 

what you eat." In some cases this means that food acts essentially as a drug. More often, though, food is seen 

as having a medicinal effect and the transformative effects of food are seen as running deeper, changing the 

soul as well as the body. Anthropologists also suggest that food highlights some aspects of culture. Barthes 

uncovers some of these signs and “calls for the widening of the very notion of food from a collection of products 

that can be used for statistical and nutritional studies to a system of communication, a body of images, a protocol 

of usages, situation, and behavior” (1997, p.21). The aim of this study is to show how “to make explicit the 

covert meanings of  this food cultural system” by “treating it as languages” in order to discover the deep 

structures of meanings beneath the surface of communication in two novels about two women seeking for 

happiness through cooking in Little Forest  by Japanese  author Daisuke Igarashi and Like Water For Chocolate 

by  Mexican novelist Laura Esquivel. 
 

Key words: Food; Mexican literature; Chinese literature. 

Öz 

Besin, en önemli ve temel ihtiyaçlarımızdandır. Havva elma hikayesinden beri öykü anlatmada en önemli 

yerdedir. Besinin bizi değiştirdiği savı eskiden beri var olan bir innaçtır. Kişi, yediği neyse odur. Bazen ilaç 

yerine geçer, gıda, bazen de tedavi edici özelliği vardır, sadece beden için değil ruh için de değiştirici özellikleri 

geçerlidir. Antropologlar, besinin kültürle yakından ilişkili olduğunu vurgularlar. Barthes, besinin bir gösterge 

olduğunu söyler,”istatiksel ve besin çalışmalarından, iletişim sistemine, imge grubuna, duurm, davranış ve 

kullanım protokoluna kadar geniş bir kullanımı olduğunu”  belirtir (1997, p.21). Bu çalışmanın amacı, besin 

sistemindeki örtük kullanımı göstermek, altında yatan derin yapıları keşfederek  Japon yazar Daisuke 

Igarashi’nin “Küçük Orman” ile Meksikalı yazar Laura Esquivel’in “Çikulataya Su” eserlerindeki kadın 

kahramanların mutluluk arayışlarını irdelemektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Besin; Meksikan edebiyatı; Japon edebiyatı. 

 

1. Introduction 

Food tropes, metaphors, and images serve as figures of speech which depict celebrations of families and 

communities, portray identity crises, create usable histories to establish ancestral concoctions, subvert 

ideology and practices of assimilation, and critique global capitalism. Relationships between food and 

ethnicity bear historical, social, cultural, economic, political, and psychological significance. The 

saying, "You are what you eat," bespeaks not only the biochemical relationship between us and our food 

but also the extent to which food practices determine our systems of beliefs and representations. 

Xu postulates: “Food, as the most significant medium of the traffic between the inside and outside of 

our bodies, organizes, signifies, and legitimates our sense of self in distinction from others who practice 

different foodways” (2007, p.2). In this conceptualization, food goes beyond its nutritional properties to 

become a fundamental signifier of one’s identity. He regards food narrative in Asian American literature 

“as a dominant site of economic, cultural, and political struggle” (p.14) that paves the way for a 

broadened critical discourse on the relationship between food and identity. 
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Food is a “social and cultural product” revealing “stories and histories, and all important events of 

human beings” (Rahn, 2006, p. 32) because food is part of the cyclical pattern of life and culture that 

continuously changes, therefore food is an important transmitter of stories, a language of emotions and 

"a marker for immigrant communities, an arena for nostalgia, and a connection with family"(Holtzman, 

2006, p. 364). As Terry Eagleton remarks, “If there is one sure thing about food, it is that it is never just 

food – it is endlessly interpretable – materialized emotion” (1998, p.204). Metonymically, food becomes 

the binding language between individual relations and cultural habits. Cooking foods constitutes a 

personal ritual, while the consumption of it signals a communal tradition. In other words, cooking is a 

ceremonial ritual something traditional and creative not an object to be only consumed and to feel full 

but a way of expressing self-identity and emotions. Furthermore, food's preparations, presentation and 

consuming flourishes a new "food language" which consists of "receipt narration" that  functions as a 

motivating force, healer, protector, shaper, marker, linker  between  inner worlds and  outer  worlds, 

voiced and non-voiced expressions, past and the present times . Thus, in Daisuke Igarashi’s Little Forest 

and Laura Esquivel’s Like Water for Chocolate foods transmit lot of information about the people 

preparing and consuming it and function as an “omnipresent symbol” (Rao Garg & Khushu Lahiri,2012, 

p. 74) providing rich description of the details of lives, cultural values and identities.  

2. Little Forest 

In modern Japanese literature from the late Meiji to the period of rapid economic growth, food is seen, 

essentially, both as the basic sustenance of life and as a marker of class, gender, or cultural division. 

This is evident not only in naturalist and proletarian texts but also in a wide range of work that includes 

modernist and avant-garde texts of the 1920s and 1930s, autobiographical texts, and even detective 

stories. During World War II and the immediate post-war period, the struggle for food and survival was 

one of the most urgent and common problems in Japan. It is not coincidental that many texts from this 

period deal with "survival cannibalism" (Aoyama, 1999, p.112). 

Little Forest written by Daisuke Agarashi is about a young woman who leaves her job and boyfriend to 

come back to her village to heal. Abandoned by her mother, young Ichiko leaves her life in the city to 

live off the land in Komori, a small town nestled among the mountains in rural Japan. Despite the void 

left by her mother’s disappearance, Ichiko comes to enjoy her independence and revels in her new-found 

connection with food and the elements. Visually luxuriant, this manga follows Ichiko through one 

summer and autumn, as she learns to use and respect the time-honoured wisdom of rural folk and read 

the cycle of life and connectedness in the environment around her. Little Forest is a refreshing manga 

in a very original style: part diary, part cooking book, part documentary on growing rice and vegetables 

in a little Japanese backwater, part meditative and personal elegy. 

There are 34 chapters and recipes for each chapter ranging from silverberry, Worchestershire sauce, 

Hittsumi, Natto mochi to Amazake, horsetail and bakke. Every chapter reads like a page of a diary, 

placed under the theme of a recipe (all the way from harvesting the plant or picking the fruit to preserving 

and eating), and Igarashi’s sketches make them very appetizing! Most plants are very local (perhaps 

even not available in all Japan).  The first dish is from the silverberry tree from her garden. Its fruit is 

hard to eat due to its stones. When they are young, they are sour and astringent. Once they get ripe, they 

lose all its bitterness. Ichiko remembers the sour days she spent with her boyfriend as both the fruit and 

her relationship with him is defined as “sour”. She decides to make jam out of the silverberry and adds 

sugar. She remembers her mother’s words saying that if it is overstirred, it gets discoloured. She cannot 

help having the connection between overstirring and hamming and hawing over trivial issues. The 

second dish in the book is Worchestershire sauce. In making Worchestershire sauce made of celery, 

carrots, pepper, ginger and herbs, she remembers that she always thought it was a home-made sauce but 

was greatly surprised to see it in the markets, leading her to think that how mom used to mix lies with 

the truth whenever she felt like it and words cannot be trusted. However, she acknowledges that 

childhood experiences are important and words could deceive people. The next one she recalls in 

connection with lies is made of hazelnuts, cocoa, oil called nuterra and her mother loves to spread it on 

bread. She was shocked when she saw “Nutella” on the shelves of the market. 
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The third chapter hittsumi(dough) which she kneads with flour to make it. While making it, she has a 

quarrel with her neighbour. She realizes that she cannot face people straight on when the rifts and 

challenges arise. The other day she invites her and they fry the dough together and offers her hittsumi. 

They enjoy chapatti together. After she enjoys it, she looks at the sky at night, she sees the owl, which 

is so quiet that it is otherworldly.  

The fourth dish is natto mochi dried and chopped dough pieces. She claims it is her favourite food 

chockfull of sugar and soy sauce. 

The fifth is the drink, amazakee, made of rice and rice malt, which is some sort of sweet sake that goes 

best with the cold winter days. Bakke miso was the food her mother left for her after she abandoned her. 

Daisuke Agarashi employs food as an important signifier of ordinariness in the midst of extraordinary 

circumstances. Through illuminative interpretation and cogent argumentation of culinary representation, 

she alerts us to the overlooked issues and tensions between family members. Food inspires and unites 

people. With kogori (sprouts of the ostrich fern) and through rinsing the salt from rice (13 times as much 

as water are added). Then horsetails are boiled and simmered in soy sauce, reminiscent of the Jomon 

period of 14.000 B.C., regarded as one of the true blessings of the mountain. This dish corresponds to 

Ichiko’s meeting Yuta, two years junior. She confesses that she has a weak spot for tall men. Arrival of 

spring and kogori and a tall man bring Ichiko out the new zest for life. The book juxtaposes unique type 

of leaves, herbs and the animals living around the village. Towards the end of the series she hears the 

sounds of the ruddy kingfisher and a white-bellied green pigeon just like the voices of children practicing 

the musical instruments.  

The first volume has 16 dishes and the second volume has 16 and two extra harvest festival dishes. There 

is no specific plot or story to tell, in fact, conversation lines are scarce and most of them are from Ichiko’s 

narration as she explains all the things she is engaged in doing, while farming, cooking and some 

flashbacks of her childhood. As “Little Forest” idealizes traditional Japanese culture and cuisine, it 

presents a lifestyle that appears achingly pure and fulfilling but also a bit unattainable. The story opts to 

gloss over some elements of country lifestyle, such as the extreme cold of winter in the local climate 

and beauty of serene nature along with is a fully-rendered, complex heroine who processes her buried 

pain of adult life by immersing herself in the interesting combination of farming, cooking and selfless 

human connection. It invokes a strong sense of place, making readers to subliminally feel the changes 

undergone by characters, in relation to the cosy setting. The cooking scenes are excellently rendered, 

which offers much more than an attractive aesthetic sense, since it instils the idea of cooking and 

consuming as a means of emotional catharsis for Ichiko, gracefully tying the personal, psychological 

facades with the ecological, finding sanctity in this simple connection with nature.  

3. Like Water For Chocolate  

Laura Esquivel’s Like Water for Chocolate is formed by twelve chapters including “the recipes for 

twelve sumptuous Mexican dishes” (Jaffe 218). The novel can be regarded as a pastiche of various 

literary genres. In this regard, Dobrian states that “it is all-in-one a novel of the Mexican Revolution, a 

cook book, a fictional biography, a magical realist narrative, a romance novel, and serial fiction” (p.56). 

Each of the stories contain particular issues in terms of food’s language to bring people together, to 

recall the past and to depict food and cooking as a mean of preserving and presenting cultural values 

and identities.  

In Laura Esquivel’s novel, Like Water for Chocolate, the major character, Tita’s life is shaped by 

Mexican traditions and her story is narrated by Esperanza who is the daughter of Rosaura, Tita’s elder 

sister who also becomes one of the victims of the traditions. In fact, Esperanza by telling the desperate 

situation of Tita opens the secret doors of Tita’s life in which Tita tries to form a balance between her 

psychological (inner) and physical (outer) worlds with the means of food. Within the richness of genres, 

the novel portrays the protagonist’s, Tita’s struggle to form up her  own identity despite accepted social 

norms about women’s place in society and in the family. From the beginning till the end of the novel, it 

is observed that the author produces a literary work by mixing culinary and literary matters together, 

and there is an undeniable relationship “between cooking and loving or living and cooking and writing” 
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(Glenn 45). Including recipes of Mexican dishes, the novel is different from ordinary cookbooks due to 

the fact that the novel includes personal feelings and experiences while explaining how to prepare 

Mexican food which makes it a hybrid novel. This novelty is evoked at the very beginning of the novel 

as “Tita de la Garza, is born prematurely onto the kitchen table amid the ingredients of her art” 

(Jaffe,1993, p.220) and she becomes a perfect cook and prepares delicious food. The kitchen does not 

result in a traditionally described place for voiceless woman figure but becomes a veritable reservoir of 

creative and magical events, in which the cook who possesses this latent becomes artist, healer, and 

lover” (Dobrian,1996, p.60).  

The novel begins with the ingredients for Christmas Rolls: 1 can of sardines,1/2 chorizo sausage, 1 

onion, oregano, 1 can of chiles serranos and 10 hard rolls. Afterwards the preparation is given in detail 

starting with onion chopping and crying which is symbolic because Tita's life is literally chopped into 

pieces and she had to cry after her beloved, Pedro who she loved but could not unite with because of the 

Mexican traditions "as the youngest daughter, and according to a severe rule inherited from 

patriarchal/matriarchal tradition, Tita will have to remain unmarried in order to assist her mother in her 

old age” (Zubiaurre, 2006, p.32). This tradition prevented Tita from getting married to her lover, Pedro, 

and Mama Elena behaves “like a stepmother, mistreating her youngest daughter verbally as well as 

physically and denying her the right to lead a life of her own and to love” (Glenn,1994, p. 45). Foods 

were preparations done in a ritualistic way in the De la Garza family but for Tita food preparation was 

more than a ritual. It was her way of expressing emotions. The unusual combination of sardines and 

sausages in the Christmas Rolls foreshadow the unusual marriage between Pedro and Rosaura because 

Tita and Pedro loved each other but Rosaura got married with him and Tita was silenced by her 

oppressive mother, Mama Elena and was ordered to make the Chabela Wedding Cake. 

The second chapter is giving the recipe of the Chabela Wedding Cake its ingredients and preparation 

that is for Pedro and  Rosaura's wedding.  Tita who cannot raise her voice for reflecting her sadness cries 

for many days and her tears which are mixed into the cake "batter inspire a disastrous eruption of 

nostalgic weeping and vomiting among the guests" (Jaffe,1993, p. 221). The moment of the guests’ 

being affected by the wedding cake is stated by the narrator: 

The moment they took their first bite of the cake, everyone was flooded with a great wave of 

longing. … But the weeping was just the first symptom of a strange intoxication-an acute attack 

of pain and frustration-that seized the guests and scattered them across the patio and the grounds 

and in the bathrooms, all of them wailing over lost love. Everyone there, every last person, fell 

under this spell, and not very many of them made it to the bathrooms in time those who didn't 

joined the collective vomiting that was going on all over the patio. Only one person escaped: the 

cake had no effect on Tita. … Rosaura, retching, abandoned her place of honor. She struggled to 

control her nausea, but it was too much for her!  (p.16) 

 

The third chapter presents the ingredients and the preparation of the Quail in Rose Petal Sauce which is 

a dish including the rose petals of a bouquet of roses, a present of Pedro for Tita. This dish causes an 

aphrodisiac influence on the people eating this meal because the rose petals are covered with Tita’s 

blood of passion and oppressed longings for her lover Pedro. In this regard, “Tita’s cooking controls the 

pattern of living of those in her household because the food she prepares becomes an extension of 

herself” (De Valdes,1995, p. 81). By the help of the taste and appearance of dishes, Tita creates a food 

language through which she expresses her true self and emotions.  

The forth recipe is the Turkey Mole with Almonds and Sesame Seeds which has a rich ingredient and a 

difficult preparation process. This dish included Tita's suffers, loneliness and desires. The guests eating 

this dish felt unusual cheerful, "they laughed and carried on as they never had before and wouldn't again 

for a long time" (LWC, p.73). 

The fifth recipe is the Northern-style Chorizo that made the people feel crazy. The sixth recipe is called, 

A Recipe for Making Matches presenting Tita's silence and her psychological break dawn. The seventh 

chapter gives the ingredients and preparation of   Oxtail Soup that presents the torturing memories. Tita's 

mother had died and Tita "wept for her mother" but also for "her repressed entire life" (p. 127).The 

eighth chapter deals with the ingredients and preparation of Champandongo. In this chapter, Tita was 
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literally "like water for hot Chocolate"- she was on the verge of boiling over (p.139). The ninth chapter 

presents the recipe of Chocolate and Kings' Day Bread indicating problems. The tenth dish is Cream 

Fritters presenting the feelings between Pedro and Tita. Chapter eleven gives the recipe of Beans with 

Chilli Tezcucana Style. In this chapter Tita and John's relation is defined but Tita is confused. The twelfth 

chapter gives the recipe of Chillies in Walnut Sauce stating that Tita will "live as long as there is someone 

who cooks her recipes" (p.222) In fact, the recipes and the ingredients given become means expressing 

Tita's feelings and emotions: 

It was as if they were rejecting that stuffed pepper, which contains every imaginable 

flavor; sweet as candied citron, juicy as a pomegranate, with the bite pepper and the 

subtlety of walnuts, that marvelous chili in walnut sauce. Within it lies the secret of love, 

but it will never be penetrated, and all because it wouldn’t be proper (p.54). 

The pepper, in fact cannot be thought to be relevant with the description of love but it can be the most 

important ingredient to express the mingled and confused mind of Tita because on one side it is bitter 

and dark and on the other side it is sweet and juicy just as the love and life containing the contrarieties 

in parallel. Thus, life of Tita had no taste just as the meal lacking the required ingredients becomes 

tasteless. Obviously, it is clear that the meals and the recipes of Tita are the most effective way to express 

and reflect the things that Tita cannot live or experience. Namely, each recipe becomes the secret 

language of  Tita who while preparing a dish, in fact, both psychologically and psychically adds the 

grief, hollow expectations and the feeling of being trapped into a narrow understanding of life granted 

by the traditions. The recipes Tita applies have double effects on the other females. On one side Tita’s 

cooking causes illness on her sister Rosaura and on the other side again Tita’s cooking poisons her 

castrating mother, Mama Elena. In fact both Mama Elena and Rosaura are the main cause of the deep 

and dark hallows opened in the unconsciousness of Tita. For this reason the strictness of Mama Elena 

and her stubbornness on the traditions which forbids Tita to marry the man she loves forces Tita to watch 

the life of Rosaura whose happiness should have been lived by Tita. Thus, this psychological heavy 

burden causes Tita to reflect her grief and anger into the meals. Especially under such an obedience as 

Tita cannot feel the real mother affection towards Mama Elena the foods she prepares also related with 

the magical realism is turned into a kind of poison psychologically so that at this point both the psyche 

of Tita and Mama Elena’s fear of being poisoned creates a double consciousness effect on both female 

psyche. “Elena’s bitterness towards Tita leads her to taste poison in everything she eats; although she 

finally consents to let Tita prepare her meals, she secretly expels the food from her body with syrup of 

ipecac, and eventually dies from vomiting” (Ibsen,1995, p.63). Tita mixes her unconscious desires with 

her conscious traditions into the foods she cooks and forms a new language for herself as she prepares 

the meals, therefore all the characters are strongly affected by the intensity of the feelings added to the 

meals expressing her female desires and moods. Tita creates a magical world for herself in the kitchen 

where she becomes a healer of her feelings by expressing her true self and feelings through the tastefully 

prepared foods and meals. In fact, Tita “transforms the kitchen from an invisible, non-productive 

domestic space into an aesthetically and ethically productive sphere” (Saltz, 1995, p.31), and creates a 

powerful “language of self-representation” (Abarca, 2001, p.120). 

4. Conclusion 

In both Daisuke Igarashi’s Little Forest and Laura Esquivel’s Like Water for Chocolate foods transmit 

lot of information about the people preparing and consuming it. In Little Forest, food inspires and unites 

people as a healer and marker while in Like Water for Hot Chocolate food expresses and reflects feelings 

as a shaper and presenter. Thus, food in both work functions "more than a source of energy and nutrients 

essential for human health and wellbeing” (Koc & Welsh, 2002, p.1) and turns to be an instrument to 

create a new language in which ingredients become the words, the preparations the sentences and the 

cooked food the text presenting a story. 
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Rusça söz diziminde sözcük ve sözcük grupları 

Hadi BAK 

Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe 

Öz 

Sözdizimin örgün araçları veya örgün sözdizimsel göstergeleri farklı dil araçlarıdır. Dilbilgisel semantik olarak 

ve iletişim araçları gibi farklı açılardan sözdizimsel anlamları ifade etmektedirler. Bu dil araçlarını farklı 

temellerde sınıflandırmak mümkündür.  İlk olarak ünlü Rus Dilbilimci A.M. Peşkovskiy, örgün göstergeleri 

ayırmış ve dört ayrı türe göre betimlemiş olmakta olup ve bu dört türü şöyle sıralamaktadır: kelime şekli, 

yardımcı kelimeler, kelime düzeni ve tonlama. Peşkovskiy’nin yapmış olduğu bu sınıflandırmasından başka 

ayrıca farklı bir sınıflandırma daha bulunmaktadır. Bahsedilen bu farklı sınıflandırmaya göre ise; sözdizimsel 

bütün örgün araçların dil ile olan ilişkisine göre ayrımı yapılabilmektedir, özellikle de sözdizimine olan 

bağlantılarına göre ayrılabilirler. Peşkovskiy’ nin yapmış olduğu betimleme, kelime şekilleri ve basit türememiş 

edatları temel alırken, diğer sınıflandırma ise diğer geriye kalan bütün göstergeleri,  yardımcı kelimeleri, 

morfolojik ve sözdizimsel acıdan geniş bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca kelime düzeni ve tonlamayı en temel 

iki unsur olarak detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur. Sözcük ve sözcük gruplarını;  kelimelerin morfolojik 

şekilleri, basit türetilmemiş edatlar, türemiş edatlar, iki ya da daha çok eşgörevli sözcük, ilgeçler, edatlar, 

yardımcı işlevde zamirler, ara - kip sözcükler, kelime dizini, ton (tonlama) gibi alt başlıklar halinde incelemek 

mümkündür. Fakat biz bu çalışmamızda kelime dizini üzerinde değerlendirme yapacağız.  
 

Anahtar Kelimeler: Rusça; Sözdizimi; Kelime dizini; Sözcük 

Words and groups of words in Russian syntax 

Abstract 

Formal indicators or formal syntactic indicators of syntax are different language tools. They express syntactic 

meanings at different angles, such as grammatical semantics and communication indicators. It is possible to 

classify these indicators on different bases.  For the first time,  the famous Russian linguist A.M. Peshkovskiy 

separated the formal indicators and described them according to four distinct species. It ranks the four types as 

follows: word shape, auxiliary words, word order, and intonation. Another classification also exists. According 

to this classification, all formal instruments can be separated according to their relation to language, i.e. they 

are separated according to their connection to Morpho-synthaxis and specifically to synthaxis. Peshkovsky ' s 

depiction is based on word shapes and simple non-derived prepositions, while the other auxiliary words, which 

are all other remaining indicators, are morphological and syntactic from a broad pain, and in a sense, word 

order and intonation. It is possible to examine the morphological forms of words, simple non - derived 

prepositions, derived prepositions, two or more conjugate words, suffixes, prepositions, pronouns in auxiliary 

function, intermediate-mode words, word index, tone. In this study, we will focus on the word index. 
 

Keywords: Russian; Syntax; Word index; Word 

 

1. Giriş 

Sözdizimin örgün araçları veya örgün sözdizimsel göstergeleri farklı dil araçlarıdır. Dilbilgisel semantik 

olarak ve iletişim araçları gibi farklı açılardan sözdizimsel anlamları ifade etmektedirler. Bu dil 

araçlarını farklı temellerde sınıflandırmak mümkündür.  İlk olarak ünlü Rus Dilbilimci A.M. 

Peşkovskiy, örgün göstergeleri ayırmış ve dört ayrı türe göre betimlemiş olmakta olup ve bu dört türü 

şöyle sıralamaktadır: kelime şekli, yardımcı kelimeler, kelime düzeni ve tonlama. Peşkovskiy’nin yapmış 

olduğu bu sınıflandırmasından başka ayrıca farklı bir sınıflandırma daha bulunmaktadır. Bahsedilen bu 

farklı sınıflandırmaya göre ise; sözdizimsel bütün örgün araçların dil ile olan ilişkisine göre ayrımı 

yapılabilmektedir, özellikle de sözdizimine olan bağlantılarına göre ayrılabilirler. Peşkovskiy’ nin 

yapmış olduğu betimleme, kelime şekilleri ve basit türememiş edatları temel alırken, diğer sınıflandırma 

ise diğer geriye kalan bütün göstergeleri,  yardımcı kelimeleri, morfolojik ve sözdizimsel acıdan geniş 

bir şekilde ele almaktadır. Ayrıca kelime düzeni ve tonlamayı en temel iki unsur olarak detaylı bir 

incelemeye tabi tutulmuştur.  

Sözdiziminin en temel öğeleri kelime gruplarıdır. Tek kelime ile karşılanan varlıkları, hareketleri ve 

kavramları daha geniş olarak belirtmek veya tek kelimeyle ifade edilemeyen benzer durumları 



98 

 

karşılamak üzere birden fazla kelimeyle kurulan dil birliklerine kelime grubu denir. 15 Kelime grupları 

bir bütünlük oluşturmak durumundadırlar. Cümlenin anlamına ve yapısına göre bir uyum sağlamak 

zorundadırlar.  

Sözcük ve sözcük gruplarını;  kelimelerin morfolojik şekilleri, basit türetilmemiş edatlar, türemiş 

edatlar, iki ya da daha çok eşgörevli sözcük, ilgeçler, edatlar, yardımcı işlevde zamirler, ara - kip 

sözcükler, kelime dizini, ton (tonlama) gibi alt başlıklar halinde incelemek mümkündür. Bu 

çalışmamızda kelime dizini üzerinde duracağız.  

2. Kelime dizini 

Kelime grubu; bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir hareketi karşılamak veya belirtmek, 

pekiştirmek ve nitelemek üzere, belirli kurallar içinde yan yana dizilmiş kelimelerden oluşan yargısız 

dil birimidir16. 

Kelime grubunu cümle içindeki yerleşmesi ve sıralanışını açısından ele almaktayız. Rus Dilinde kelime 

dizini her zaman aynı kurallara riayet etmez, gözle görülür bir şekilde farklılık gösterebilir. 

Kelime dizini, kelimelerin sözdizimi yapımında sözdizimsel birimler içerisinde birbirlerine bağlı olarak 

yerleştirilmesidir. Kelime dizini farklı dillerde birbirinden ayrışabilmektedir. Bunun nedeni ise tamamen 

dillerin cümle yapısına bağlıdır. Cümlenin farklı öğelerine bağlanmış, kelime dizinin kısıtlı olduğu bazı 

diller vardır. Bu diller analitik yapıda dillerdir. Örneğin İngilizce – Fransızca) ve özellikle Güney Doğu 

Asya Dilleri ve Çin dili bunlara örnek verilebilecek  izole dillerdir. Rus Dili nispeten serbest (bağımsız) 

kelime dizinine sahiptir. Bunun sebebi ise Rusçanın çekimli dil sistemine sahip olması olmasıdır. 

Sözdizimsel bağlar çekimler ile ifade edilmektedir. Bu yüzden, doğrudan ilişkili kelimeler, birbirlerinin 

arasında farklı kelimelerin girmesiyle de gösterilebilirler. Günlük hayatta çok kullanılan bazı 

cümlelerden birini örnek verecek olursak; -“Рубашку она надела новую. - Yeni gömleği giydi. ” 

Cümlesinde sıfat- isim tamlaması normalde ard arda gelmesi gerekirken, verilen cümlede sıfat- isim 

tamlaması arasına yüklem girmiştir. Böyle farklı kelime yerleştirmeye rağmen cümle doğru bir şekilde 

kurulmuştur ve anlam ifade edecek bir yapıya sahiptir. Yani ele aldığımız cümlede önemli olan “giydiği 

gömleğin yeni” olduğudur ve bunu cümlede kelimenin yerini değiştirmesine rağmen anlam kaybına 

uğratmamasıdır. Fakat serbest kelime dizini kuralları ve cümledeki kurallara bağlı olarak yerleştirmeyi 

engellemez.  

Rus dilinde düz ve ters kelime düzeni kavramı mevcut olduğu için semantik olarak bir kayıp ortaya 

çıkmamaktadır. Düz ve ters kelime dizini olarak belirttiğimiz durum, düz kelime dizininde (yani devrik 

olmayan cümlede) yerleşim şu şekilde olabilir: «подлежащее –сказуемое» (Özne- yüklem), 

«согласованное определение – определяемое существительное» (Uyumlu tanım- belirtili isim), 

«сказуемое – обстоятельство» (yüklem- durum belirtici) v. s. Örneğin; - «Зимой все студенты 

первого курса уедут на стажировку- Kışın bütün birinci sınıf öğrenciler staja gidecekler. » Bu 

cümledeki kelime düzeni, düz kelime düzenidir. Fakat devrik dediğiniz cümle düzeninde de bu cümle 

şu şekilde yapılabilir: «На стажировку зимой уедут все студенты первого курса- Staja kışın 

bütün birinci sınıf öğrencileri gidecekler». Bu cümlede düz kelime düzeninin değişimini iki durumda 

gözlemleyebiliriz: Cümlede özne yüklemden sonra gelmiştir, “на стажировку- staja” durum bildiren 

nesne ise fiil olan «уедут- gidecekler» ile ilişkilidir, çünkü fiilin kullanıma göre şekillenmiştir ve 

cümlenin başında bulunmaktadır. Fakat bu tür değişimlerde kelime düzeni doğrudur, biz sadece eylemin 

kendisine değil de, eylemi gerçekleştirenler üzerine odaklanarak bilgiyi biraz değiştirmiş 

bulunmaktayız. 

Rusçada serbest kelime düzeni mevcut olmasına rağmen sınırsız değildir. Kelime dizininin dilbilgisel 

kuralları uygun olması beklenmektedir. Örneğin, cümle öğelerinin şu şekilde bir değişimi söz konusu 

bile olamaz: «Kурса студенты первого уедут на стажировку все. » (Öğrenciler birinci sınıf staja 

gideceklerdir.) Tamlama iki öğeden oluşmaktadır ve tamlama ikisi ayrılamaz.) 

                                                           
15 Mustafa Özkan, Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, (7. Baskı), Akademik Kitaplar, İstanbul 2015, 

14. 
16 Karahan, 39 
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3. Rus Dili kelime düzeni (sözdizimsel ve sözdizimsel olmayan kelime düzeni) 

Sözdizimsel ve sözdizimsel olmayan kelime düzeni olmak üzere Rus dili kelime düzeninin iki işlevi 

vardır.  

3.1. Sözdizimsel işlev 

Sözdizimsel işlev, iletişimsel ve yapısal sözdizimsel işlev olarak iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.  

3.1.1. İletişimsel - sözdizimsel işlev  

İletişimsel- sözdizimsel işlev, kelime düzeninin en temel işlevidir. Gerçek bilgiye kendini adapte eden 

ve böylelikle ifadenin gerçek öğesi olarak kendini gösterir. Bu işlev özellikle yazma dilinde büyük önem 

taşımaktadır. Burada asıl kural şudur: en önemli bilgi yani rema17 ifadenin (cümlenin) sonunda bulunur, 

daha az önemli olan bilgi (buradan kast ettiğimiz bilgi daha açıktır, cümlenin içeriğine bağlı olarak 

ulaşılabilen bir bilgidir) yani tema18 cümlenin başında bulunur. Aşağıdaki verilen örneklerde bu 

durumunu daha açık bir şekilde gösterebiliriz. Örneğin; “Многие люди в моей стране / погибли в 

годы блокады. Погибли / и мои продедушки. - Ülkemde çoğu insan kuşatma yıllarında öldü. Büyük 

dedelerim de öldürdüler. ” Bu cümlede gördüğümüz (/) işareti tema ve rema arasındaki sınırı 

belirmektedir. İkinci cümlede ters kelime düzeni (devrik yapı) vardır. Bu yüzden özne yargının reması 

konumundadır. Cümle içinde kelime dizinini düzenleyene “kurallar” ilgili metnin oluşturulmasında çok 

önemlidirler.  

3.1.2.Yapısal - sözdizimsel işlev  

Yapısal- sözdizimsel işlev, sözdizimsel yapının oluşmasında kelime düzeninin aldığı roldür. Kelime 

dizini, sözdizimsel bağlar ve sözdizimsel işlevlerin göstergesidir. Örneğin, «Уставшая мама пошла 

отдыхать. (Yorgun anne dinlenmeye gitti.) – Мама пошла отдыхать уставшая. (Anne 

dinlenmeye gitti yorgun)». Farklı kelime dizini, bu oluşturduğumuz cümlelerde farklı durumları ifade 

eder. Fakat verilen bu durumda kelime dizini rolü iletişimsel işlev ile sınırlı değildir. Yapısal olarak, 

dilbilgisel fark, sadece cümlede kullandığımız «уставшая- yorgun» kelimesindeki işlevi ve bağlardır. 

İlk cümlede verilen kelime şekli sadece «мама- anne » ismi ile ilgilidir ve cümlede niteleyici rolünü 

yerine getirir. İkinci cümledeki «уставшая- yorgun» kelime şekli sadece isim- özne ile ilgili değil, 

aynı zamanda fiil- yüklem ile de ilgilidir («Ушла –gitti- ne durumda?) ve yüklemin bir tamamlayanı 

olarak rolünü yerine getirir. Böylece, her iki cümlede sıfat türündeki kelimenin yerinin değiştirilmesi 

cümlede  farklı yapılar sunulmuş ve cümlenin anlamında nüans farklılıkları oluşturmuştur. 

3.2. Sözdizimsel olmayan işlev 

Sözdizimsel olmayan kelime dizini işlevleri, semantik ve üslupsel işlev olarak karşımıza çıkmaktadır.  

3.2.1.Anlamsal (Semantik) işlev  

Kelime dizinin bu işlevini, aslında yukarıda verilen bütün örneklerde gözlemledik. Bu işlev her durumda 

kelime dizinine eşlik eder. Fakat, kelime dizinin sadece anlamsal işlevi olduğu bazı dilsel gerçekler 

vardır. Örneğin, Rusçada herhangi bir sayıyı (burada kastettiğimiz zaman dilimi olarak bir sayıdır) tam 

olarak mı yoksa yaklaşık olarak ifade etmek istiyoruz; bunu kelime dizininde ifade edebiliriz.  Örneğin; 

«Приду через три дня. Üç gün sonra geleceğim. » Bu cümlede zaman dilimi olarak sayı tam, kesin 

olarak belirtilmiştir. Yani tam üç gün sonra geleceğini ifade ediyor. Fakat aynı cümlede sayı sıfatının 

yerini değiştirdiğimiz zaman, kesin, belirli bir zaman dilimini kapsamaz, yaklaşık bir zaman diliminden 

bahsetmektedir.«– Приду дня через три. Yaklaşık olarak üç gün sonra geleceğim. » Cümlede 

görüldüğü üzere sayı sıfatının yeri değiştirilmiş olup, buna bağlı olarak anlamda da bir değişiklik söz 

konusudur. Burada da karşımıza kelime dizinin anlamsal işlevi çıkmaktadır. 

 

 

                                                           
17 Tema - orijinal paragraf ifadelerini belirleyen fiili bölümün bileşeni; Önceden tanımlanmış bir bağlamın 

temasının önemi (bkz. Rema, Güncel öğelere ayırma). 
18 Rema (teorem) – verilen ifadede en önemli bilgiyi, özellikle yeni bir bilgi veren ifadenin güncel öğelerine 

ayrılması öğesi. (Bkz. Güncel öğelere ayırma) 
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3.2.2.Üslupsel işlev  

Bu işlev daha çok edebi eserlerde, ritmik bir araç olarak kullanılan kelime dizinin devrik olduğu şair 

üslubunda ortaya çıkar. Örnek olarak ünlü Rus şair Aleksandr Blok ve Aleksandr Puşkin’in birer 

dörtlüğünü ele aldığımızda bu durumu inceleyebiliriz.  

Овин расстелет низкий дым 

И долго под овином 

Мывзором пристальным следим 

За летом журавлиным (А. Блок)19 

****** 

Есть упоение в бою, 

Ибездны мрачной на краю 

И в разъяренном океане 

Средь грозных волн и бурной тьмы 

И в аравийском урагане 

И в дуновении Чумы. (А. Пушкин)20 

Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerin yerlerinin değiştiği ikinci cümleye dikkat edelim. Bu 

cümlede düz kelime dizini şu şekilde olmadır: на краю мрачной бездны- ama mısrada kafiyeli bir 

kullanım sergileyerek sözcüklerin yerlerini değiştirmiştir. Bu durumda sadece üslup olarak bir değişiklik 

gözlenmiştir, anlamda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.  

4. Sonuç 

Sonuç olarak, Rus Dilinde kelimelerin yerlerinin değiştirilmesi oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. 

Dilin etkin bir şekilde kullanıldığında ortaya çıkan bu değişik kelime düzenin Rusça öğretimindeki yeri 

de çok önemlidir. Türk öğrencilere Rusça dilbilgisinde sözdiziminin verimli olarak öğretilmesi kelime 

dizininin vurgusun değindik.  

Kelime yerleştirme (kelime düzeni) serbestliği, hazırlıksız ve kendiliğinden konuşma dili ile 

açıklanabilir. Verilen örneği incelediğimizde : «Очки она новые купила- Gözlük o yeni aldı. (Aslında 

cümlenin tam çevirisi “ Yeni gözlük aldı” şeklindedir. Fakat cümlede kelimelerin yerleri 

değiştirilmiştir.» Bu şekilde «Необычность- Sıradışı» kelime dizini ortaya çıkmaktadır. Konuşma 

dilinde tonlama ile dengelenebilir. Tonlama yapılarak cümlenin anlam ve yapısından uzaklaşmamış 

oluruz.  
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Abstract 

In recent years there has been much research writing as a Foreign Language on the issues of the process of 

writing itself as a tool for learning. The basic aim of writing is to exchange the ideas and the reflection of our 

ability to preserve and record information. There’s some information we either want or need to pass to 

somebody else in a written format. In general, people are required to write for their own reasons. In this article, 

the following topics such as writing processes, approaches, methods of tecniques used in writing, abilities in 

writing are surveyed in details. In the sub-titles; product and processes approach, the Flower and Hayes' model 

are focued under the writing process theories. Theproduct approach is a conventional model in which students 

are motivated to dublicate and transform a set passage. The approach is usually introduced and cleared out at 

an early stage by a teacher and the process approach emerges as a reaction against product approach. New 

developments are seen in mid-1960s in writing instruction. One of the most important fact of this approach is 

the thought of rewriting.The subjects discussed in this article are intended to be useful to the tutors who conduct 

the writing courses.There are a number of approaches to teaching writing that are introduced by (Raimes, 1983) 

and they are sorted as: the controlled-to-free, the free-writing, the paragraph-pattern, the paragraph-pattern, the 

grammar-syntax-organization, the communicative.The main goal of the controlled-to-free approach is to use 

writing as a process to improve the learners` knowledge of grammar and structure.The free-writing approach 

can effect creative thinking, lower the affective filter and make students to develop their written fluency.The 

paragraph-pattern approach focuses on organization by imitatingmodel passages. It bases on the criterian that 

in different cases, learners create and communicate with each other in different ways. 

 

Keywords: Writing, Writing process theories, Teaching writing. 

 

1. Writing process theories 

Rohman (1965) presented a model of cognitive- linguistic writing in his work as:  Pre-writing: The stage 

of discovery in the Writing Process in College Composition and Communication and he introduced his 

model as three stages on how a writer goes about creating the ideas: 

1. Pre-writing (planning) 

2. Writing (composing) 

3. Re-writing (editing and revising)  
 

Rohman’s model was criticized because of its straight- lined direction. Some were opposed to the model 

as the reason that writing does not flow or follow in that regularity. Linda Flower and John Hayes’s 

model (1980; 1981) was a reaction against stage models of the writing process. Flower and Hayes are 

most closely known with cognitive process theory and writing as problem-solving. 

1.1. Product approach 

In recent years there has been much research writing in English as a Foreign Language on the issues of 

the process of writing itself as a tool for learning. Product approach is a classical approach in which 

students are motivated to mimic copy and transform a model passage, which is usually introduced and 

analyzed at an early stage by a teacher. Nunan (1999:272) obviously indicated that the primary aim of 

product writing is an error-free coherent passage. Meriwether (1997:2) stated that the teachers in the 

past regarded writing as something which had to be done in the class without giving any prior thought 

to do the meaning of the product finished. As a result of this process, the attitudes of the learners towards 

writing were negative. Hedge (1988:301) cited that this process led this skill to the status of 'homework' 

because of syllabus requirements and pressures of time. As Richards and Rodgers (2001:57) indicated, 

the product approach to writing tends to be in line with the lingual ideology which has two views. The 

structuralists state that language is a system of structurally connected elements for the encoding of 
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meaning, and the behaviourists’ focus is that language learning is 'basically a process of mechanical 

habit formation. The teacher plays leading role as an examiner in this approach. 

The stages of the product approach are familiarization, controlled writing, guided writing and free 

writing. In this approach, teachers apply the following steps: 

1. To inroduce a topic. 

2. To use guides provided by a textbook 

3. To talk about quides and invite class discussion 

4. To explaine how students are going to write based on them 

5. Students write individually 

6. The teacher marks the compositions from many points; corrections, comments focusing on 

form. 

The chief concern and the pedegogigal side of this approach is teacher- centered and product. The poor 

side of this approach is that process skills are ignored. On the other hand, students have clear idea about 

the topic and the organisation. Williams (2003:2) indicates the approach as “ mindless, repetetive, anti-

intellectual.” Escholz (1980:24) states the approach the same as “mindless copies of a particular 

organizational plan or style.” However, this approach supports the development of students’ vocabulary 

and grammar. Consequently, the product approach correlates writing as being primarily about linguistic 

knowledge, emphasizing the convenient use of vocabulary, syntax and cohesive devises. 

1. 2. Process approach 

Process approach emerges as a reaction against product approach. New developments are seen in mid-

1960s in writing instruction. This approach focuses on the how and the steps one must follow to be a 

successful writer. One of the most important elements of the approach is the idea of rewriting. Students 

are given time to study out a topic on different levels and also given constant feedback from both the 

teacher and other students. The steps of writing are require to serve as a process of discovery. This stage 

supply the students not only learn how to write, but also how to learn about a topic.  

This stage model theory started out the linear process that is pre-writing, writing and re-writing. This 

theory relates to process rather than product, creation from recognition, method from content. The focus 

of teaching of writing changed from product to process with this approach. Jordan (1997:164) 

acknowledges that learners are allowed to express themselves better as individuals in this process. The 

process approach focuses on the writer rather than the text. As Nunan (1999:272) stated that not any of 

the text can be perfect, but that a writer will reach somewhere near perfection by producing, reflecting 

on, discussing and revising successive drafts of a text. In this teaching approach, writer plays a 

significant role in creating a text as final stage. As Tripple (1996:37) emphasizes on a transformation of 

writing activities which move learners from the generation of opinions and the collection of data through 

to the publication of a finished text. 

Kilfoil and van der Walt (1997:257) state that writing to process has three basic steps, as in the following: 

• Planning: It is a series of strategies so as to find and formulate information in writing. 

• Drafting: It is a series of steps so as to organize and develop a sustained piece of writing.  

• Revision: It is a series of applications so as to re-examine and re-evaluate the options that 

have formed a piece of writing. 
 

Moreover, Meriwether (1997:2) indicates that there is now common recognition that writing is a process 

which involves several identifiable steps as well. These are prewriting, writing, revising, and evaluation. 

Finally, the teacher's role as model supplier and inspector also changes to that of a facilitator who helps 

in a typical four-stage process:  
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1. Prewriting in this stage first of all a subject is chosen according to the learners’ level by 

the teacher. As a second stage, methods that will help the learners to explore the topic are 

employed. 

2. Process of writing production; this is the prototype stage, which contains aspects like 

free-writing and peer feedback. At this stage, the emphasis lays on content and 

organization. 

3. Revising is based on the feedback given by peers and audience. 

4. Evaluation is an assessment of the written work. 
 

When taking the above interpretations into account, writing is not an imitative or multi-stage linear 

process but productive and exploratory recursive process. Furthermore, attention is paid to purpose, 

meaning and function, as well. That is, it is seen that process approach focuses on stages involved in 

creating a piece of work whereas product approach concentrate on writing tasks in which learners 

imitate.Consequently, process teaching approach represents on steps of writing as prewriting, drafting, 

revising.  

1.3. The Flower and Hayes' model 
 

Flower and Hayes (1980) were among the first cognitive psychologists to even try to study 

composition.Linda Flower and John Hayes clarify three distinct points to the writing process as 

planning, translating, and reviewing.They (1981)introduced their model in the following (Figure 1) as a 

reaction against stage models of the writing process and articulate their model into  three important 

stages as:1.Task environment,2. The long term memory, 3. The writing processes. This approach is 

described as problem solving model and focused on the issues from the questions such as “What have 

we written?” to the “How have we written?”. This model changed the mainapplications away from the 

product and toward the writing process itself. 

 

Figure 1: Cognitive processes of the writingmodel (adopted fromFlower&Hayes,1961a) 

The task environment contains the topic, the audience, the writer’s aim, the text written so far. It involves 

all the things outside the writer, articulating the rhetorical problem (description of topic, audience, 

motivation and so on). Writing is an act of communication. Readers, the level of readers, the text type 

and all the goals set up by the writer. The text produced so far (the product of writing  itself). The content 

of the text and linquistic form makes restrictions on what can be written. The long-term memoryincludes 

knowledge of topic, audience, and writing strategies. The writing processes in the the task schema above 
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(figure1) has three important sub-processes as: Planning, Translating, Reviewing and a Monitor 

Function to manage the process. Planning has three sub- categories as generating ideas, organising and 

goal setting.When we start to write, we begin generating ideas consciously or unconsciously and 

students get the information they require from long-term memory. While generating ideas, students take 

back the information they need from long-term memory. The process of organising appears to play 

important part in creative thinking and writers’ structure their ideas meaningfully. While goal setting, it 

is fact that they are created by the writer.   

2. General purposes of writing 

The basic goal of writing is to share ideas and to reflect our ability to keep information. It is known that 

that self chosen writing happens in many circumstances but required writing happens in school, offices, 

etc. Most writing, in terms of types of purpose, can be organized in three ways: Informational, 

instructional and documentation. When we communicate with other people, we are usually guided by 

some general principles and purposes. Those are as follows: Expressing our feelings, exploring an idea 

or fact, entertaining readers or listeners. 

Generally, those purposes can be regarded as not only immediate purpose which is to complete an 

assignment or gain a good level but also long-range purpose which is to communicate. Understanding 

our purpose for writing will play an important role in making us a better writer. Sometimes writers can 

combine purposes in a piece of writing. Writing can be thought of purposes as broad general statements 

of what students are expected to learn. It means that students should acquire skills of analysis and 

reasoning and also develop the ability to think creatively or independently about new problems. 

2.1. Pedegogical purposes Of writing 

As Ann Raimes (1987:36-41) indicates, there are six pedagogical goal of writing as reinforcement, 

training, imitation, communication, fluency and learning.  

2.1.1. Writing for reinforcement 

The first step in the pedagogical purposes of writing is reinforcement. It is a considerable factor in the 

learning process, because it develops the likelihood such behavior eventually developing into a habit. 

The aims of reinforcement are as follows: 

-to consolidate something learned earlier; written or oral  

-to consolidate new grammatical concept  

-to entrench language-drill forms  

The negative sides of reinforcements are explained in this way: It tends to enhance an understanding of 

students; their purpose as authors and to demonstrate accuracy to the teacher; the teacher is only the 

judge who concentrates on accuracy. Students will be more accurate and fluent in the usage of the 

language with several practices. This will also influence their understanding of new concepts and 

expressions, which will improve their command and usage of the language. 

2.1.2. Writing for training 

The second pedagogical purpose of writing is training. It differs from grammar and consolidates 

learning. It gives students linguistic examples and rhetorical forms that can be useful and new to them 

and practicing with them on how to use these terms. In training, students work with sections of speech 

longer than the sentence when there is guidance from a teacher or textbook. The aim of training focuses 

on how to handle rhetorical and grammatical structures, especially by using transformations. The 

negative side of training is that it still neglects the biggest difficulty of writing but doesn’t give the 

opportunity to go further into the syntactic details of meanings of words and their relationships. If 
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attention is on grammatical changes and if the teacher concentrates on finding errors, students will 

concentrate on only grammatical changes and neglects meaning.  

2.1.3. Writing for imitation 

The third pedagogical purpose of writing is imitation. It uses examples of content or form to raise interest 

in writing. It encourages students to get to know rhetorical and syntactic forms by following carefully 

taken examples. Its purpose, focusing on examples of rhetoric and syntax, is to help non-native speakers 

to know rhetorical forms believed to be specific to the target language; this may take their minds away 

from patterns they already know in their mother tongue. The negative sides are that matching is rewarded 

and learners assume that their writing is judged by how closely related is their work to the imitated work 

and not their own ideas. They familiarize themselves with acceptable standards and everyday usage of 

the language. 

2.1.4. Writing for communication 

The fourth pedagogical purpose of writing is communication. Recently there is more interest and 

awareness of the importance of the writer's purpose and readers for writing. Altough teachers put 

forward new audiences, the audience is in most cases imaginary. The teacher reads the final work and 

make comments - probably by correcting mistakes. Sometimes an environment for writing is given 

through guidelines as to content and purpose. There exists information gap, as well as task dependency 

between two students; one student has the information which another student does not have and he has 

to send that information so that the receiver can use it. In communication, journal writing is a good 

activity for genuine communicative writing. The negative side is that language can be seen primarily as 

a tool for communication, a channel for sending information from one person to another, regardless of 

imaginations and conceptual functions.  

2.1.5. Writing for fluency 

The fifth pedagogical purpose of writing is fluency. Current discussion about fluency versus accuracy, 

content versus form, product versus process – must be about all and not necessarily one or the other. 

Writing designed to help develop fluency. Students are free to create their own content. They are 

encouraged to focus on ideas and not on spelling and accuracy until they have a satisfactory work that 

can be edited. Other forms of writing such as final drafts, examination essays, etc. require accuracy. 

2.1.6. Writing for learning 

The sixth pedagogical purpose of writing is learning. The most significant feature of learning is to be 

comprehensive and cumulative. All other purposes can be replaced with learning, but at the same time 

it includes them. 

One of the main features of writing is that it is always available for examination and correction but there 

is no use in writing if we just used it for testing and skill practice. It focuses on all three points of the 

communication triangle: writer, reader, text, and writing thus become truly interactive and 

communicative.  

The main idea for the five aims above is presented in a systematic developmental order. The five 

purposes above tend to be separate and continuous and do not include the other purposes within them. 

2.2. Abilities in writing 

Writing is a powerful act because it helps learners gain control over our thoughts. It helps us shape our 

perception of the world and of ourselves. Besides that, it helps us to develop our way of thinking and it 

is among the most complex human activities. It involves the designing ideas, the capturing of mental 

representations of knowledge and of experiencing with subjects. In the foreign language classes, many 

learners and educators consider  writing is a complex task. Reima Sado (2007:22 Volume:1) states that 
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learners  hesitate to write and they are under the control and are anxious about mistakes they may make 

and fear about not generating ideas.  

Educational technologies have given chances to develop wring abilities and skills by means of internet, 

word processor, various computer programs, smartphones, and so on and so forth nowadays. For 

example;Meloni (1998:10-16) states thatthere are numerous reasons for using technologies. Reima 

(2007: 22) recommends that for writing creativelylearners are not in need of anyskill or capability in 

EFL. All should be done to enable the learners to write communicatively rather than paying attention to  

grammatical correctness. Affirmative feedback is important.”   

2.3. Approaches, methods of techniques used in writing  

Many different ways are being tought in writing. If the teacher believes in what he or she teaches, each 

method can be effective.  Outstanding scholar on writing, Raimes (1983) presents  some approaches  as 

in the following: 

 

2.3.1. The controlled-to-free approach 

In the years of 1950-1960, the process of mechanical habit formation dominated foreign language 

learning. In Audiolingualism, the teacher has an active role. The schoolteacher gives a model in the 

second/foreign language, guides the activities in writing. In this approach, there is a slow and gradual 

action in related activities. The main goal of controlled-to-free approachis to enlarge the learners` 

grammatical and structural knowledge respectively. There is only a little possibility of learners to realize 

writing activities in a  creative way. Accuracy are given importance and it is asserted. Shortly; according 

to thismodal, what students learn and how they manage their learning activities ought to be the target of  

strategies in order to  learn  writing. 

2.3.2. The free-writing approach 

As some of the students think that they are weak in writing, they do not like writing very much.Learners 

have no courage due to fear of making mistakes.In Research on Writing Composition, George Hillocks 

(1997:211) defines the free-writing as an ‘exploration of a topic’. Students write about whatever is 

interesting to them. Free-writing approach presents not as a means of brainstorming ideas but for more 

structured writing. This approach can impact thinking creatively, anddecrease the affective filter. After 

free-writings the students write, they come to be able to write essays. 

Hillocks (1997: 211) states that the writing is free in two points: 1. The topics are not imposed. 2. The 

writing is not normally graded. Free-writing is sometimes referred to as “quick write” or “quick writing”. 

This modelsignifies quantity rather than quality in writing activities. It would be useful to refer to 

Elbow’s explanation about “free-writing” in the book of Writing with Power (1981:13) in order to 

realize  free-writing activities, try to write ten minutes without any stop. Mullin (1987:140-141) wrote 

features of “free-writing” by summarizing the points mentioned by Peter Elbow: 

1. Free writing helps writers to write when they do not feel like writing. 

2. Free writing helps writers separate the producing process from the revising process. 

3. Free writing helps writers focus their energy while putting aside their conscious 

controlling selves. 

4. Free writing teaches writers to write without thinking about writing. 
 

In this approach, students should keep writing without worrying making mistakes. The purpose of this 

approach is the carrying outmany free writing activities and expressing. Imagery and drawing is 

important as well. Sinetra and Stahl-Gemake (1983:6) wrote as “ The more that non-verbal experience 

can be expressed, such as drawing and painting, music, drama, dance, sculpture, picture taking map and 

graph construction, guided imagery. Students can choose any kind of topic freely and write without 

paying attention to grammar. It aims at students’ creativity and writing fluency. 
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2.3.3. The paragraph-pattern approach 

Raimes (1983: 535-555) introduces this modal as prefering content fluency to grammar.Itcomprises 

copying of model passage. Also this approach focuses different situations, and learner creates and 

organises the activities in different types. According to this approach, organization is the key to learning 

writing. Teachers give paragraphs to students to analyze, rearrange and copy. This approach indicates 

that in different cultures’ learners handle different possibilities of forming and ordering their 

communicative intentions to be mutually received and entertained.  Students shouldnotice, analyze and  

investigate  some points for the requirements to build modelling in writing 

2.3.4. The grammar-syntax-organization approach 

Thismodaldraws attention to simultanous activities which contains more than one compositon. It enables 

learners to pay attention on many parts writings. The learners ought to focus on grammar- syntax while  

writing task gives them the ability to use junctions such such as first, and then, finaly, etc. to build their 

writing skills. This approach works on various formal features at the same time. While students study 

on the necessary grammatical and syntactic forms, they ought to be focused on the organizational rules 

and formulars. 

2.3.5. The communicative approach 

The Communicative approach gives importance to tendencies of the learners. The typical tasks of this 

approach include writing a letter to pen friend in another country.  In this approach, the learner acts like 

a writer as if they are in a reallife. They pay attention to two queries as  ‘why they are writing that’ and 

‘who is going to read ’. Teachers devise writing exercises in which they themselves, other learners, or 

learners from the other classroom  would be the listeners. The context carries central position with regard 

to exercises. So called exercises provide the learners with the chance of writing pieces  to be appropriate 

considering about what  they are going to write.So, the approach includes a functional nature and provide 

learners with actual experiences. 

3. Conclusion 

At the beginning of the article, Rohman’s model was introduced  as three stages how a writer goes about 

inventing the ideas: a) Pre-writing/planning, b) Writing /composing, c) Re-writing /editing & revising. 

Product approach makes students  motivated  in order to copy and transform appropriate models. At an 

early stage, it is mainly introduced and analysed by the teacher. Process approach focuses on question 

of ‘how’.The Flower &Hayes' model is described as problem solving model and focused on the interests 

from the queries such as “What did the learner write?” to the “How didthe learner write?”. Most writing 

in terms of purpose can be organized in three ways: Informational, instructional and documentation. 

When we communicate with other people, we are usually guided by some general principles and 

purposes. Those are as follows: Expressing our feelings, exploring an idea or fact, entertaining readers 

or listeners.Several pedagogical objectives of writing are reinforcement, training, imitation, 

communication, fluency and learning. Raimes, (1983) indicates some approaches in teaching of writing 

activities, communicative approach, free-writing approach, controlled-to-free approach, grammar-

syntax-organization approach.The basic purpose of the controlled-to-free approach is to make use of 

writing in order to develop the students` grammatical and structural skills. 

In the communicative approach,  context carries a central position with regard to exercises. So, this 

approach includes a functional nature and provide learners with actual experiences.The free-writing 

approachimpacts thinking creatively, decrease the affective filter.The Grammar-syntax-organization 

approach works on various formal features at the same time. While students study on the necessary 

grammatical and syntactic forms, they ought to be focused on the organizational rules and 

formulars.Theparagraph-pattern-approach indicates different possibilities of forming and ordering 
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students’ communicative intentions to be mutually received and entertained. The requirements to build 

modelling in writing, students should notice, analyze and  investigate  some points. 
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