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Van Gölü Çevresi Ağızlarıyla Divânü Lugâti’t-Türk’ün
Sözvarlıkları Arasındaki Ortaklıklar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Türkçe Eğitimi Bölümü
Yard. Doç. Dr. Bedri SARICA
bedrisarica@yyu.edu.tr

Özet
Divānü Luġāti’t-Türk bugünkü Türk lehçe, şive ve ağızlarının
oluşumunu haber veren ilk eserdir. Bu yazıda Doğu grubu ağızları içerisinde
değerlendirilen Van Gölü çevresi ağızlarında tespit edilmiş sözcüklerle
Divânü Lüġati’t- Türk’teki ortak söz varlığı ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: Divānü Luġāti’t-Türk, Van Gölü Çevresi Ağızları,
söz varlığı.
Abstract
Divānü Luġāti’t-Türk is the first source to inform about formation of
Turkish dialects. This paper aims to extract to common vocabulary of
Kasgharli’s book and accents of around the Van Lake.
Keywords: Divānü Luġāti’t-Türk, around the Van Lake, vocabulary.

Van Gölü çevresi Türklerin Anadolu’ya ilk açıldıkları alanların başında
gelir. Anadolu’daki ilk Türk yerleşimleri muhtemelen bu çevrede
gerçekleşmiştir. Geçiş yolu olması nedeniyle bölge ağızlarında farklı Türk
boylarına ait sözcüklere rastlamak mümkündür.

Van Gölü çevresi ağızları üzerinde yapılan çalışmalara göre
bölge ağızlarının Azerbaycan Türkçesine yakın bir yapı gösterdiği
söylenebilir. Söz varlığı açısından da böyle bir durum söz konusudur.
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Ancak kimi sözcüklerin başka Türk lehçeleriyle de ilgili olması, yöre
ağızlarını bugünkü şekline sokan tarihî ve toplumsal şartları yalnızca
Oğuz kökenli Türk topluluklarının oluşturmadığını göstermektedir.
Yöredeki Oğuz ve Oğuz dışı Türk topluluklarının varlığını, tarihî
kaynaklar da desteklemektedir. 1
Van Gölü çevresi Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde çeşitli Türk
unsurlarının geçiş yeri olmuştur. Özellikle Osmanlı-Safevî rekabeti
bölge Türk nüfusunun bir bölümünün bazen İran’a, bazen de Osmanlı
topraklarına taşınmasına neden olmuştur. Bölgedeki nüfus hareketliği,
1900’lü yıllardan sonra gelişen siyasî olaylarla farklı şekillerde
seyretmiştir. 1915 Ermeni olayları nedeniyle yerli Türk nüfusunun
Anadolu’nun başka güvenli bölgelerine taşınması, bunların bir
kısmının gittikleri şehirlerden geri dönmemesi, İran’da baş gösteren iç
çekişmelerin sonucu olarak Küresin Türk aşiretinin Van Gölü
çevresinde iskânı, Sovyetlerin Afganistan’ı işgali yüzünden 1980’li
yıllarda 3.000 kadar Kırgız Türkünün Erciş’te yerleştirilmesi, tedhiş
olayları nedeniyle çevre köylerden ve Hakkâri’den bölgeye
taşınmalar, yakın yıllardaki toplumsal hareketliliği gösteren birkaç
ayrıntıdır.2
Divānü Luġāti’t-Türk (DLT), 11. yüzyılda yazılmış ilk Türkçe
ansiklopedik sözlüktür. Eserde Uygur, Kıpçak, Karluk, Oğuz gibi
dönemin belli başlı dil tabakaları üzerinde durulur. Eserde verilen
örnekler ve bilgiler sonraki dönem lehçe oluşumlarını ve gelişimlerini
doğrular mahiyettedir. Türkiye Türkçesinin geçirdiği evreler, artık
günümüzde kullanmadığımız birçok sözcüğü unutturmuş olsa da
gözden kaçmış bu sözcükleri ağızların söz hazinesi içerisinde
görebiliriz. Birçok sözcük ya unutulmuş ya biçim değiştirmiş ya da
anlamını yitirmiştir. Bu yazıda DLT’te geçen 131 sözcüğün yöre
ağızlarındaki yansımaları üzerinde durulacaktır.

1

Yücel Dağlı ve Diğerleri Evliya Çelebi: Seyahatname, , IV. Kitap, YKM Yay.
s.92’de: “İşven, gitmişven, görümize, varmışınız, bizim Kayi gibidir, Boğar eyitdi,
dükeli geleserlerdir, meni suncamışdır, Şad bay kişidir, ayıtdım: Şol kişi manka
dinedir, savular sayladım, ya'nî ağlaya kaldım. Barımız uruş kişisimiz, ya'nî cümlemiz
ceng âdemiyiz" biçimindedir.”) Bu cümleler herhalde biraz yanlış okunmuş olmalı.
Ama Çağatay Türkçesine yakın olan ifade ve sözcükler seçilebiliyor. Barımız
“hepimiz”, savu muhtemelen “saġu” olmalı.
2
Bedri Sarıca: “Van Ağzının Oluşumu ve Bazı Özellikleri”, İlmî Araştırmalar, 15.
sayı , İstanbul 2003, s. 53-72
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Derleme yapılan yerler:
Daha önceki dönemlerde yapılmış Derleme Sözlüğü, Ahmet
Caferoğlu’nun “An ado lu Ağ ız la r ından De r le me le r ” (Van,
Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak İlleri Ağızları)
gibi ağız çalışmalarındaki söz varlığıyla bizim de uzun süredir
yaptığımız derlemeler, 2006 yılında yayınladığımız “ V a n G ö l ü
Ç e v r e s i A ğ ı z l a r ı S ö z l ü ğ ü ” adlı eserde bir araya getirildi. Bu
çalışmamızdaki sözcüklerle DLT arasında ilgili olduğunu gördüğümüz
131 sözcük anlam ve ses yönlerinden karşılaştırmalı verildi. Sözcüğün
günümüz ağızlarında bire bir dengi yoksa böyle sözcüklerin kök
yapılarıyla ilgili yaşayan biçimi verildi. Söz konusu bu sözcükler,
aşağıdaki yerleşim yerlerinden derlenmiştir:
1. Van
2. Erciş
3. Ahlat
4. Adilcevaz
5. Azerî köyleri/Van

6. Azerî/Van

7. Mollakasım/Van

8. Otluca/Van

3

İl merkezinden yapılmış
söz derlemelerini içerir.
İlçe merkezinden yapılmış
söz derlemelerini içerir.
“
“
Van’a
bağlı
Azerî
köylerinden
yapılmış
derlemeleri içerir.
Van merkezinde oturan
Azerbaycan
kökenli
kişilerden
yapılmış
derlemeleri içerir. 3
Van’a bağlı Mollakasım
köyünden
yapılmış
derlemeleri gösterir.
Van’a
bağlı
Otluca
köyünden
yapılmış
derlemeleri gösterir.

Bedri Sarıca: Van Gölü Çevresi Ağızları Sözlüğü, Atlas Yay., Ankara, 2006, s.910: Küresinlilerin bugün yoğun olarak Saray, Şahbağı (Beyüzümü), Alaköy,
Karagündüz, Kasımoğlu, Ağartı (Ayanıs), Otluca Köyü, Göllü, Yumrutepe, Gülsünler,
Ortanca, Kıratlı, Edremit'e bağlı Köprüler (Gem), Çaldıran'a bağlı Kilimli, Metkulu,
Umuttepe, Güngören, Yassıtepe köylerinde yaşamaktadırlar.

7

8

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yöre ağızlarından yapılan derlemelerde kullandığımız (…)
işareti sözcüğün yan biçimlerini, [….] sözcüğün derlendiği yeri
gösterir.
Bir sözcüğün yan biçimleri sorunu:
Ağız çalışmalarında karşılaşılan en büyük sorun, söyleyişin
yazıya aktarılması işidir. Yazıya geçirme sırasında kimi zaman
birbiriyle çelişkili görünen biçimlerin tespiti, ağız çalışmalarında
genel-geçer kurallar ortaya konulmasına engel olur. Ahmet Caferoğlu
“…muayyen bir çevre dahilinde toplanan malzemeyi her hangi bir
bölgenin veya ilin bütün ağız hususiyetlerini ihtiva veya dialektik
varlığını tasvir eden bir ölçü olarak kabul etmek imkânı yoktur. Zira,
her ağzı derlenen zat, daima kendi dede babadan kalma bir muhit
varlığının, ağzı da o muhitin ancak bir örneğidir. Bundan dolayıdır ki
küçük bir kasaba içerisinde, bazen üç bazen beş hattâ daha fazla
ağızlar gurupuna rastlamak kabildir.”der.4 Ağızlarda oluşan farklı
biçimleri bir eser içerisinde de görebilmekteyiz. DLT’te bazı
sözcüklerin farklı ses yapılarına sahip olması, zaten lehçeler sözlüğü
olan eserin doğal bir sonucudur. Kaşgarlı’da bitig /bitik, segirt-/
sekirt-, uşġun/ ķuşġun, eçi/ açı/ eçe, közŋü/ közüŋü, pus-/ püs-, suwar/suwġar- tavar, tawar, tınça-/tınçı-/tança-/tançġa-/tançı-, tikkü, tikü,
yıġla-, ıġla- yid/ yıd emik/emig, ķarlıķaç/ kargılaç, sarıŋula-/ seriŋüle, tamçur-/ tamçır-, tef/tew, yuv-/yuw- sözcükleri aynı çağda birden
fazla biçimin yaşadığını göstermektedir.
DLT’te “bıçġu” sözcüğünün yöre ağızlarında buçķı, bışgı, bışġı ,
bişki, bizgi, buçgi, buğçi, buhçi, buķçi, buķçu, buşķu, gibi yan
biçimleri de vardır.
Bu farklılıkların oluşmasında; kullanılan
çevriyazının, derleyicinin sözcüğü doğru işitip işitmediğinin, derleme
yöntemlerinin ve ağızların zamanla temel özelliklerini yitirmesinin
etkili olduğunu düşünüyoruz. Uzak ve yakın geçmişte meydana gelen
göçlerin bölge ağızlarının karakteristik özelliklerini kısmen
değiştirdiğini kabul etmemiz gerekir.
Göl havzasından toplanan sözcüklerin DLT ile olan ilgisini üç
yönden değerlendirmek mümkündür:

4
Ahmet Caferoğlu: Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler (Van, Bitlis, Muş,
Karaköse, Eskişehir, Bolu ve Zonguldak İlleri Ağızları), TDK Yay., Ankara,
1951, s. XII-XIII. (Alıntıdaki imlâ, Caferoğlu’na aittir.)
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1. Ses yapısını koruyan sözcükler:
Derlememiz sırasında kimi zaman bir sözcüğün birden çok yan
biçimi ortaya çıkmıştır. Bu durumdaki çoklu biçimlerden değişim
görülmeyen bir örnek değerlendirilmiştir:
DLT’teki aba, aġu, aluç, bala, berk, berkit-, bıçġu, bıldır, bitik,
bök, çal, çigit, çögen, çömçe, erin-, eze, ķavut, ķurut, kip, örük,
segirt-, sırı-, sor-, tamu, tap-, tor, tülek, uça, uşaķ, uşġun, tekiş, ür-,
yarpuz, yır, yırla-, yuban-, yubat-, yu- sözcükleri bu biçimleriyle yöre
ağızlarında yaşamaktadır. Mevcut ortak söz varlığı içerisindeki yeri
%29’dur. Ancak bu bölükteki sözcüklerin yan biçimleri de
bulunabilmektedir.
1. Ses değişmesi görülen sözcükler:
aftabı, aġna-, aġuz/ aġuj, aķ saķal, alaçu, aŋıt, baŋ, başmaķ,
bıçılġan, bıdıķ, bitrik, boyunduruķ, bu, bud-, buķaġu, buķaķ, buķuķ,
bulġama, çaruķ, çelpek, çun-/çöm-, eçi/ açı/ eçe, emüz-, endik, eŋek,
enük, erük, ıwrıķ, idi, ig /toġa, ķaķ, ķaracı, ķarġış, ķaşan-, ķatıķ, keşür,
ķıġ, kiçin-, kirşen, ķoruġçı, közegü, közŋü/ közüŋü, ķulun, küç, orum,
otaġ, ögey, ögür, öyez, pus-, püs-, pürçek, sasıġ, saw, sındu,
sowuşġan, suwar-/ suwġar-, taġar, tavar/ tawar, taz, tegirme, tılaķ,
tınça-/ tınçı-/ tança-/ tançġa-/ tançı- , tikkü/ tikü, tişek, toķlı, ton,
tulķuķ, tur-, tüge, ut-, ügri-, yasıla-, yaòşı, yélin, yémşen, yıġla-/ ıġla-,
yiê/ yıê, yitik, yorıġa, yüzerlik.
1. Kök ilgisi ile yaşayan sözcükler:
baya, çerik, çergeş-, emik,/emig, ķarlıķaç/ kargılaç, muġuzgaķ,
sarıŋula-/ seriŋüle-, sıķır-, tam -, tef/tew, yaptaç, yaş-, yuv-/ yuw-.
Ortak Sözcükler:
DİVĀNÜ
LUĠĀTİ’TTÜRK
aba

anne

aftabı

kova

ANLAM

BÖLGE
AĞIZLARINDA
aba

aftafa

ANLAMI VE
YAN BİÇİMLERİ
 abla, büyük kız
kardeş. [Van, Erciş]
(abo) [Ahlat];
 anne.
[Adilcevaz,Erciş],
Mollakasım/Van,Van,
Erciş]
 ibrik. [Azerî
köyleri/Van]; [Van]
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aġna-

aġu

(hayvanlar)
yatıp
debelenmek;
kekemeleşmek,
dili tutulmak·
zehir

 hayvanlar
toprakta yatıp
yuvarlanmak. [Van]

ağna-

ağu

aġuz, aġuj

ağız, memeli
hayvanların
doğurduğu
zaman verdiği
ilk süt

aķ saķal

alaçu

saçı sakalı
ağarmış,
kocalmış
alaçuk, çadır

aluç

şeftali

aŋıt

ördeğe benzer
kızıl renkli bir
kuş, angut

ankut

bala

kuş ve hayvan
yavrusu

bala

baŋ

bağırma

bang

ağuz

ağseķķël

alacık

aluç

ban

 zehir. [Erciş,
Ahlat]
(aġu) [Van]
(ağo) [Van]
 doğum yapmış
ineğin ilk sütü. [Ahlat]
 yeni doğmuş
ineğin ilk sütünden
yapılan yoğurt. [Van]
 yeni doğurmuş
bir hayvanın ilk
sütünden yapılan bir
çeşit yiyecek.
(avuz)[Van]
 ihtiyar. [Azerî
köyleri/Van]
(aķsaķķal) [Ahlat]
 üzeri dal veya
hasırla örtülen çoban
evi, tarla, bostan, bağ
kulübesi, çardak.
[Van]
 çardak, basit
barınak, kulübe.
[Van]
 yeşil erik
[Caf.-Ahlat]
 ördekten daha
iri, kiremit renkli bir
çeşit kuş, angut.
[Erciş, Ahlat]
 küçük. [Van]
 çocuk, bebek,
evlat.
[Mollakasım/Van,
Erciş, Adilcevaz,
Ahlat, Van]
 ezan. [Van]
 horoz ötmek.
[Van]
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gla-:

başmaķ

pabuç

başmağ

baya

az önce

bayağı

berk

muhafaza
edilmiş, tahkim
edilmiş, sağlam
berkitmek,
sağlamlaştırmak

berk

berkit-

berkit-

bıçġu

bıçkı, bıçak

buçķı

bıçılġan

elde, ayakta ve
yeryüzünde
olan yarıklıklar

bıcırgan

bıdıķ

bıyık

bıyıò

bıldır

bıldır, geçen yıl

bıldır

bitig /bitik

yazma, yazı,

bitik

(banla-) [Van]
(banna-) [Adilcevaz]
 ağlamak.
(banna-) [Ahlat]
 ayakkabı.
[Azerî köyleri/Van]
(başmak) [Erciş]
 az önce. [Erciş]
bayaò [Ahlat]
 sıkı sert [Azerî
köyleri/Van]
 bir şeyi sıkı
bağlamak. [Azerî
köyleri/Van]
 testere. [Van]
(bışgı) [Van]
(bışġı) [Van]
(bışķı) [Van]
(bişki) [Erciş]
(bizgi) [Van]
(buçgi) [Ahlat]
(buğçi) [Ahlat]
(buhçi) [Ahlat]
(buhçu) [Azerî
köyleri/Van]
(buķçi) [Adilcevaz]
(buķçu) [Ahlat]
(buşķu)[Van]
 kadınların
meme uçlarında,
çocukların
ayaklarında,
hayvanların ayak
parmaklarıyla
bileklerinde ter, pislik,
çamur vs. sebeplerden
ileri gelen sulu yara.
[Ahlat]
 bıyık. [Van]
(bığ) [Azerî
köyleri/Van]
 geçen sene.[
Erciş, Ahlat]
(bildir) [Van]
 defter. [Erciş]
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bitrik

bitik
kitap; mektup,
yazma, yazı,
yazış; yazılı
şey, kâğıt
kadınların avret
yerinde bulunan
dilcik

 muska. [Erciş]
(pitik) [Van, Ahlat]

bıtdıò

boyunduruķ

boyunduruk·

bonturuò

bök

aşığın sırtının,
tümseğinin
yukarı gelmesi
buğu, buhar

bök, böke

bu

budbuķaġu

buķaķ

buķuķ

bulġama

donmak ve
ölmek
hırsızların
ellerine vurulan
kelepçe·
kuş kursağı

çiçek topluluğu;
çiçek
tomurcuğu
yağsız ve tatsız
bulamaç·

buğ

buybuòav

buòav

bıdıķ

bulama

çal

alaca, kır·

çal

çaruķ

çarık·

çarıò

 kadınların
cinsiyet organı. [Erciş]
(bıtdıh) [Erciş]
(bitto) [Van]
 boyunduruk.
[Erciş]
 aşık kemiğinin
yumru tarafı. [Van]
 buhar, buğu.
[Azerî köyleri/Van,
Erciş]
 donmak,
üşümek. [Erciş]
 kilit. [Erciş]
 buhav:gerdan,
çene altıdan boyuna
doğru dökülen etli
kısım.[Van]
(buhağ) [Ahlat]
(bıhav) [Adilcevaz]
(buhağ) [Erciş]
(buhau) [Van]
 gonca,
tomurcuk. [Erciş]
 doğum yapmış
koyunun ilk sütü.
[Van]
 yeni doğurmuş
hayvanlarda ilk
günlerde sağılan sütten
kaynatılıp üzerine kara
çörek otu dökülerek
yapılan yemek [Van,
Ahlat]
 ala renk.
[Erciş]
 çarık.
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çelpek

göz çapağı

çapaķ

çergeş-

saf haline
gelmek,
sıralanmak,
dizilmek,
düzelmek
her şeyin
karşısı; her
şeyin vakti
sırası

cerge

çerik

[Adilcevaz]
 ayakkabı.
(çarıķ)[Ahlat]
 gözde oluşan
kir [Van]
 dizi sıra.
[Ahlat]
 grup grup, dizi
dizi. [Ahlat]

cerge

 dizi sıra.
[Ahlat]
 grup grup, dizi
dizi. [Ahlat]
 çekirdek.
[Adilcevaz]
(çigirt) [Van]
(çiğit) [Ahlat]
 baston,asa.
[Van]
 (çöğen) ucu
eğri baston. [Erciş]
 büyük ağaç
kepçe. [Ahlat,Van,
Adilcevaz, Erciş]
 yıkanmak,
yüzmek. [Van, Ahlat,
Erciş, Adilcevaz]

çigit

pamuk
çekirdeği

çigit

çögen

topu çekmek
için kullanılan
ucu eğri bir
değnek, çevgen
kepçe, çömçe

çögen

çun-/çöm-

yıkanmak,
dalmak,
çimmek

çim-

eçi, açı, eçe

eci

 saygıya yaraşır
kadın. [Ahlat]

emik, emig

yaşlı kadın,
hanım nine,
büyük kız
kardeş
meme

emcek

emüz-

emzirmek

emiz-

endik

şaşkın· “endik
er” budala
adam·
ağzın iki
yanında,
azıların bittiği
yer, avurt

endek

 meme.
[Azerî/Van], [Ahlat]
 emzirmek.
[Azerî/Van]
 sözünden
dönen, cayan, iradesiz
kişi. [Van]
 çene [Van,
Ahlat]
 çene
kemiklerinin birleştiği
yer.

çömçe

eŋek

çömçe

eng
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enük

erinerük

eze

ıwrıķ
iêi
ig,
toġa
ķaķ

hayvan yavrusu,
enik, arslan,
sırtlan, kurt,
köpek yavrusu.
erinmek,
üşenmek·
şeftali, kayısı,
erik gibi
meyvelere
verilen genel
ad·
büyük kız
kardeş

ibrik
sahip, efendi;
tanrı
hastalık
hastalık, iç
ağırlığı.
erik, kayısı gibi
meyvaların
kurusu,
kurutulmuş
nesne

enik

erinerik

eze

ibrıò
iye
dığ

 üşenmek.
[Ahlat]
 kayısı. [Van,
Adilcevaz, Ahlat]

 teyze. [Van,
Ahlat]
(ezze) [Van]
 hala, teyze.
[Van]
 yaşlı kadınlar
için söylenir.
[Mollakasım/Van]
 ibrik [Van]
 sahip.
[Azerî/Van]
 hastalık,
verem. [Azerî/Van]

ġağ

 elma, armut
kurusu. [Van]
(ķağ) [Ahlat]

 dilenci. [Van]
 çingene. [Van]
(karaçi) [Erciş]
 ilenc, beddua.
[Ahlat]
(karkış)[Erciş]
(ġarġıç) [Ahlat]
 kırlangıç.
[Van]
(karnakuş) [Erciş]
 at eşek işemek.
[Erciş]
 ekmeğin
yanında yenilen

ķaracı

kapıları dolaşan
dilenci·

ġarëçi

ķarġış

lânet, beddua

kargış

ķarlıķaç,
kargılaç

kırlangıç

ġarlanğuş

ķaşan-

(hayvan, at)
işemek
katgı, herhangi
bir nesneye

kaşan-

ķatıķ

(enk) [Van, Ahlat]
 kedi, köpek
yavrusu. [Erciş]

ķatığ
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ķavut,
ķaġut

katılan; sirke,
yoğurt gibi
tutmaç
yemeğine
katılan nesne·
kavut, darıdan
yapılan bir
yemek

yiyecek. [Van]
 yoğurt. [Van]

ġavut

keşür

havuç

keşir

ķıġ

toprağı
kabartmakta
kullanılan
gübre·

ķığ

kip

kalıp, benzer

kip

kiçin-

orospu olmak;
giçişmek,
kaşınmak
üstübeç; yüze
sürülen düzgün

ġırcan-

kirşen

ķırşan

 kavrularak
öğütülmüş buğday unu
ve tereyağı ile yapılan
mahalli kahvaltı
yemeği. [Van]
 (ķavut)
kavrulmuş buğday
ununun sadeyağda
pişirilmesiyle elde
edilen bir kahvaltılık.
[Van]
 kavrulmuş ve
dövülmüş tahıl ununun
şeker ya da tatlı
yemişle karışımı,
helva.
(kavut) [Erciş]
 havuç. [Van,
Azerî köyleri/Van]
 koyun, keci vb.
gübresi. [Van]
(ġığ) [Otluca/Van]
 deve, koyun,
keçi vb. hayvanların
pisliği.
(gığ) [Erciş]
 bir şeyin başka
bir şeyle (büyüklük ve
hacim yönünden) tamı
tamına uygun gelmesi
[Azerî/Van]
 sağlam,
dayanıklı. [Erciş]
 cilve yapmak
[Van]
 yüze sürülen
beyaz renkli pudraya
benzer bir makyaj
malzemesi. [Van]
 (kirşan)
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ķoruġçı

korucu, bir
koruyu
koruyucu .

ķoruķçu

közegü

küskü, ateş
çekmek veya
aktarmak için
kullanılan aygıt

kösev

közŋü,
közüŋü
ķulun

ayna

güzgü

tay

kulun

ķurut

keş, çökelek,
yağı alınmış
yoğurttan
yapılan lor
peyniri, kurut,
kuru yoğurt

ġurud

küç

susam, künçü,

künci

muġuzgaķ

bal arısına
benzeyen bir
sinek

moz

orum

kesim· “ bi
orum ot” bir
orakta çıkarılan
ot·

òorum

üstübeç, allık, pudra.
[Erciş]
 yasakçı, yayla
korucusu. [Erciş]
 kır, koru, tarla
bekçisi.
(koruhçu) [Erciş]
 ateş karıştırılan
ucu yanmış ağaç,
tandır dibindeki ateşi
karıştırmak için
kullanılan uzun sopa.
[Van, Erciş,
Adilcevaz]
(kösevi) [Ahlat]
 değnek
(kösevi) [Van]
 ayna. [Van]
(güzgi) [Erciş]
 at ve eşek
yavrusu. [Erciş]
 kurutulmuş
çökelek. [Adilcevaz]
 yuvarlatılıp
kurutulmuş çökelek.
[Adilcevaz]
 çökeleğin
kurutulmuş hali.
(ġurut)
[Mollakasım/Van];
[Van]
 kurutulmuş lor
peyniri.
(ķurut) [Adilcevaz]
 susam.
[Adilcevaz, Erciş]
 karasinek,
öküz sineği. [Van];
[Erciş]
 siyah, büyük
arı cinsinden bir
böcek. [Van]
 ot balyası.
[Van]; [Adilcevaz]
(horum) [Van, Ahlat]
(horun) [Van, Ahlat]

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

otaġ

otağ

otağ

ögey
ögür

üvey
koyun, geyik,
bağırtlak kuşu,
deve, cariye
gibi şeylerín
toplu bir halde
bulunması
bunların sürüsü,
bölük.
ögürlüg aêgır;
kısrakları, eşleri
bulunan aygır
örülmüş olan
her nesne·

öge
öğür

övez, bir çeşit
sivrisinek
pusu kurmak,
pusuya girmek

üvez

pürçek

insanın kâkülü,
perçemi, atın
perçemi

bırçek

sarıŋula-,
seriŋüle-

buz ve benzeri
şeyler
üzerinden
kaymak
kokmuş

sıyrıncaķ

örük

öyez
pus-, püs-

sasıġ

örük

bus-

sassı

 biçilen otun
bağ haline getirilerek
kurumaya bırakılmış
hali. [Van]
 büyük ot bağı.
[Azerî köyler Van]
 misafir için
evin dışında yapılmış
oda. [Van]
 oda [Van]
(otaò) [Ahlat]
(otaķ) [Van]
 (otağ) köy
odası. [Azerî
köyleri/Van]
 üvey. [Ahlat]
 dişi sığırların
çiftleşme zamanı.
[Ahlat]

 saç örgüsü.
[Erciş]
(hörük) [Erciş]
 bir tür sinek
[Van]
 gizlenerek bir
konuşmayı dinlemek.
[Van]
 saç teli, kakül,
zülüf. [Azerî
köyleri/Van]
(birçek) [Van]
(bürçek)[Erciş]
 kaygan [Van]
(sıyrıncah) [Erciş]
 kaygıncak.
(sıyrınçaķ) [Van]
 kokmuş,
bayatlamış. [Erciş]
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saw

söz, haber,
mektup, risale,
atasözü, hikaye

sav

segirt-,
sekirt-

seğirtmek,
koşturmak

segirt-

sıķır-

ıslık çalmak

ışķırıķ

sındu
sırı-

makas·
sık dikişle
dikmek

sındı
sırı-

sor-

emmek, sormak

sor-

sowuşġan

solucan
yüzünden olan
sarılık hastalığı·
sulamak
sulamak, su
vermek

soğulcan

tağar

tam-

çuval, dağarcık,
içerisine
buğday ve
başka şeyler
konan nesne,
harar
damlamak

damçı

tamu

Cehennem

tamu

tap-

Bulmak

tap-

tavar,
tawar

mal, davar

davar

suwarsuwġar-

taġar

suvar-

 söz, laf,
dedikodu. [Ahlat]
 karşılıklı
konuşma, sohbet.
[Erciş]
 kıpırdamak,
harekete geçmek.
[Van]
 (segür-) hızlı
koşmak.
[Mollakasım/Van,
[Van]
 ıslık. [Van,
Erciş]
 makas. [Van]
 sağlam ve
sıkıca dikmek [Van,
Ahlat]
 emmek. [Ahlat,
Van]
 solucan.
[Erciş]
 sulamak
sulamak, su içirmek.
[Erciş, Adilcevaz,
Van]
 topraktan
yapılmış kavanoz
çömlek. [Van]

 damla, evlerde
damlardan, tavandan
sızan yağmur
damlaları. [Erciş,
Ahlat, Adilcevaz]
(damçi) [Van]
 Cehennem.
[Erciş]
 bulmak
[Azerî/Van]
 büyükbaş
hayvan. [Van];
[Mollakasım/Van]
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taz

kel, daz,
boynuzsuz,
bitkisiz, çorak,

daz

tef, tew

dek, al, hile

değel
dehle-

tegirme

çörek, değirmen
taşı, para gibi
değirmi olan
her nesne

degirmi

tekiş

her şeyin sonu,
bitimi

tekiş

tılaķ

kadının kadınlık
aygıtı, avret
yeri
bozulmak,
çürümek

dıllıò

 küçük baş
hayvan. [Van]
 kel olan, sacı
dökülmüş baş. [Van]
 kellerin
başında kellikten
kalmış izlere denir.
[Van]
 oyunlarda
yapılan hile. [Erciş],
 aldatmak,
baştan savmak,
kovmak. [Erciş]
 yuvarlak. [Van,
Adilcevaz, Ahlat]
(dıġırmi) [Ercis]
(dıgırmı, dığrımı)
[Erciş]
 kare şekilli
yüzey.
(dıgırmı, dığrımı)
[Erciş]
 tekleri
birbirine uymayan,
benzemeyen, tek kalan
(ayakkabı, eldiven,
öküz vb.). [Van, Erciş]
 kadının
cinsiyet organı. [Erciş]

tıncığ-

 kokmak,
bozulmak. [Van]

parça, lokma

tike

tişek

iki yaşını
bitirerek üçüne
basmış olan
koyun

şişek

toķlı

toklu, altı aylık
kuzu

toòli

 lokma, parça
et, dilim.
 doğurmamış
kuzu. [Ahlat];
[Adilcevaz]
 iki yaşındaki
koyun. [Adilcevaz]
 toklu, altı ay
bir yaş arasındaki
kuzu. [Adilcevaz]
(tohlu) [Van, Ahlat];

tınça-,
tınçı-,
tança-,
tançġa-,
tançıtikkü, tikü
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ton

elbise

don

tor

tuzak, ağ

tor

tulķuķ

tulum, örülmüş
ve şişirilmiş
tuluk

tuluò

tur-

durmak;
çıkmak,
yükselmek;
ayakta durmak,
kalkmak,
zayıflamak
düğe, iki yaşına
girmiş olan
buzağı

dur-

tüge

düge

tülek

uça

dört ayaklı
hayvanların
tüylerini atıp
döktükleri sıra;
koyun kırkımı
sırt, arka, uca·

uşaķ

küçük, ufak

uşağ

tülek,
tüleg

uca

[Erciş]
(toklu) [Erciş]
 kimlik, kılık,
kisve. [Van Masl.]
 ince örgülü
balık ağı. [Van, Ahlat,
Erciş, Ahlat]
 saman taşırken
kağnı arabasına takılan
ot ve kendirle örülmüş
ağ. [Erciş]
 pekmez,
peynir, yağ vb. şeyler
koymaya yarayan ya
da yayık olarak
kullanılan deri, tulum.
[Erciş]; [Adilcevaz]
(tuluķ) [Ahlat]
 ayağa
kalkmak. [Van]

 boğaya
gelmemiş iki üç
yaşında dişi dana,
düve. [Erciş]
(düğe) [Van]
 ilk defa
doğuracak olan inek.
[Van]
 tüyünü dökmüş
güvercin. [Van]

 yüce. [Erciş]
(yuca) [Van]
 çocuk. [Van,
Adilcevaz, Ahlat]
(uşaķ) [Van]
(uşşaķ) [Azerî köyleri/
Van]
(üşağ)
[Mollakasım/Van]
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uşġun,
ķuşġun

ekşi bir çeşit ot,
poy otu·

uşġun

ut-

oyunda yutmak,
oyunda ütmek,
kazanmak
sallamak,
kımıldatmak

ud-

üflemek,
ürmek,
havlamak
iyi, güzel, her
şeyin en güzeli

ür-

yağmur ve
karda
çobanların
giydiği küçük
bir kepenek,
kebe
güzel kokulu bir
ot, kır nanesi
yaymak; sözü
açık,geniş ve
kinayesiz
söylemek

yapınca

gizlemek,
saklamak
kısrak memesi,
tırnaklı hayvan
memesi·

yaşmaķ

ügri-

ür-

yaòşı

yaptaç

yarpuz
yasıla-

yaşyélin

üğre-

yaóşi

yarpuz
yassıla-

yëlin

 salatası,
turşusu, yemeği
yapılan ve kıraç
yerlerde yetişen otuz
santim boyunda, ekşi
bir bitki. [Van]
(uşkun) [Erciş]
(uşķun) [Erciş]
 yutmak,
yenmek. [Van]
 yavaşça
sallamak. [Erciş]
 (üğür-) [Ahlat]
 beşik sallamak.
(ügür-) [Adilcevaz]
 havlamak.
[Ahlat]
 güzel. [Ahlat]
 Peki, sen
görürsün.
(yahşi) [Van]

 çoban
yağmurluğu, yamçı.
[Erciş]

 yabanî bir nane
türü [Van, Erciş]
 karşısındakini
hoşa gitmeyecek
şekilde taklit etmek.
[Van]
 sözü
yineleyerek alay
etmek.
(yansıla-) [Erciş]
 baş örtüsü.
[Mollakasım/Van]
 inek, manda,
koyun vb. hayvanlarda
memenin süt toplanan
bölümü veya hayvanın
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yémşen

Kıpçak
ülkesinde biten
bir kır yemişi

yumuşan

yıġla-,
ıġlayır

ağlamak

yığala-

koşma, türkü,
hava, ır,
musikide
ırlama, gazel
şarkı gazel
söylemek,
ırlamak

yır

yiê,
yıê

koku

iyh

yitik

keskin,
bilenmiş·;

iti

yitik,
yitük
yorıġa

yitik şey,
kaybolan şey
yorga yürüyen
(at için)·

itik

yu-

yıkamak.

yu-

yuban-

ihmal etmek,
yüzüstü
bırakmak,
üstüne
düşmemek
savsaklatmak,

yuban-

yırla-

yubat-

yırlayırra-

yorga

yubat-

şişen üreme organının
dış bölümü.
[Adilcevaz]
 inek, manda,
koyun ve benzeri
hayvanlarda memenin
süt toplanan bölümü.
(yelin) [Erciş]
 kuşburnuya
benzer bir bitki [Van]
(yemşen) [Erciş]
 hezaran da
denilen bir çiçek.
(yemişan) [Van]
 inlemek
[Adilcevaz]
 türkü, şarkı.
[Van, Erciş, Ahlat]
 şarkı, türkü
söylemek. [Van,
Adilcevaz]
(yırra-) [Erciş]
 koku. [Azerî
köyleri/Van]
 kötü koku.
(iy)[Van]
 keskin (bıçak
için). [Van];
[Erciş];[Adilcevaz]
 kayıp [Van,
Ahlat, Erciş, Ahlat]
 atlarda rahvana
yakın bir yürüyüş
biçimi, yumuşak
rahvan. [Van]
 yıkamak [Van,
Erciş]
(yuy-) [Van]
 oyalanmak, bir
şeyle meşgul olmak,
eğlenmek, vakit
geçirmek, gecikmek,
ayak sürümek. [Van]
 geciktirmek,
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yüzerlik

savsaklamayı
emretmek
üzerlik otu

üzerlik

bekletmek. [Van,
Erciş]
 tütsüsü nazara
iyi geldiğine inanılan
kokulu ot. [Van]
(üzerik) [Erciş]

Sonuç:
Bölge ağızlarından yapılan tespitlerde 131 sözcük ortaya
konmuştur. Bunların ilgi durumları aşağıdaki çizelgede görüleceği
gibi % 62 oranında sözcüğün ses değişmesine uğradığı, %29’sinde bir yan biçimiyle de olsa- sözcüğün ses yapısını koruduğu
anlaşılmaktadır. % 9 kadar sözcük kök ilgisiyle günümüzde
yaşamaktadır.

Ses
değişmesi
görülen
sözcükler
62%

Kök ilgisiyle
yaşayan
sözcükler
9%
Ses yapısını
koruyan
sözcükler
29%

Yöre ağızlarında t->d- tegirme>degirmi, ton>don, tur->dur-; k>g-, közŋü>güzgü; ķ->ġ- ķıġ>ġığ; gibi belli başlı ses değişmeleri
yönünden Oğuz Türkçesi yönünde gelişme görülmektedir. p-byönünden her iki ses yapısını destekleyen örnekler vardır: pus/püs->bus-, bırçek, bitik~pitik. Sözcük başında, ortasında ve sonunda
ses türemelerine de rastlanmaktadır: orum>horum; yıġla->yığala-,
yémşen> yemişan/yumuşan; küç>künci gibi. İki sözcükte ikizleşme
vardır: sasıġ>sassı, yasıla->yassıla-. Sözcük başı ünsüzünün düştüğü
yüzerlik>üzerlik örneğine de rastlıyoruz.
Kaşgarlı eserinde geçen “aba, aftabı, aķ saķal, çömçe, çerik, eze,
keşür, öyez, tavar, yüzerlik” sözcüklerini Oğuz Türkçesine, “başmak,
çun-“ sözcüklerini Oğuz ve Kıpçak Türkçelerine, “çigit, muġuzgaķ”ı
Argu Türkçesine, “eçi”yi Barsgan Türkçesine “küç” ve “tılaķ”ı Çiğil
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Türkçesine bağlar. Oğuzların aftabı ve keşür sözcüklerini Farslardan
aldığını söyler.
Anadolu’nun başka yörelerinde olduğu gibi Van Gölü çevresinde
de Kaşgarlı’nın derlediği sözcüklere rastlıyoruz. Bu ortaklıklar,
Türkçenin ana kıtası olan Asya ve tarihî Türk lehçeleriyle ilgisini
gösterir. Söz varlığında ortaya çıkan biçimlerde ağırlıklı olarak Oğuz
Türkçesi ses özelliklerini buluyoruz. Ancak bölge ağızlarında tespit
edilen ve bugünkü Oğuz dışı Türk lehçelerinde yaşayan sözcüklerin
varlığı, bölge söz varlığına başka Türk topluluklarının da katkıda
bulunduğunu gösterir.
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Özet
İntihar olgusu, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarında yoğun olarak
ele aldığı bir konudur. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarında intiharı sık
işlemesinin sebebi bu eylemin olumsuzluğunu okuyucuya aktarmaktır. O,
romanlarında intihara sürüklediği kahramanları bu duyguyla karşı karşıya
bırakmadan önce onları çaresizliğe itmeyi ihmâl etmez. Yer yer okuyucuya
intiharın olumsuzluğu konusunda ders verir. Onun romanlarındaki
karakterlerin intihar ile ilgilerini psikolojik ve sosyolojik sebeplerle
temellendirmeyi esas aldık. Biyografik okumaya tabi tutarak incelediğimiz
romanlarda intiharla ilgili karakterleri bu düşünceye iten sebepler ekseninde
incelemeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Roman, İntihar,
Psikoloji
Abstract
The concept of suicide is a concept that Hüseyin Rahmi Gürpınar has
intensely dealt with in his novels. While stressing this concept Hüseyin
Rahmi Gürpınar generally aims to show the readers its negative aspect.
Before leaving the heroes that he leads to suicide face to face with this sense
he keeps in mind pushing them into a state of hopelessness. He
occasionnally teaches the readers the negative consequences of suicide we
grounded the base of the suicide inclination of the characters in his novels
with pyschological and sociological factor. We tried to examine the
characters associated with suicide in the novels we studied in the framework
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of the motives pushing them towards performing such an act by making them
subject to biographic reading.
Key Words: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Novel, Suicide, Pyschology

Bazı toplumlarda erdemin yansıması olarak kabul edilse de
genellikle olumsuz bir eylem olarak görülen intiharın ortak tanımı:
kişinin bilerek ve isteyerek kendi canına kıyması biçimindedir.
İntihar, insanoğlunun üç tür ölümünden biridir. İlki biyolojik ömrün
bitimiyle organların iflası, ikincisi kaza veya cinayet, üçüncüsü de
intihardır. İnsanlar değişik sebeplerle intihar ederler. Kimi söylenen
bir sözü gururuna yediremez, kimi de yıllarca acı çektiği hastalığına
çare bulamayınca intihar eder. İnsan, bazen yoksulluktan, bazen aşk
yüzünden, bazen namus yüzünden, bazen de siyasî sebeplerle
kendisini öldürür. Bazen fikrî ihtilâçlar, işlediği bir hatanın cezasını
kendi eliyle vermek, bazen de toplumdaki bireyleri cezalandırmak;
ölümüyle onlara acı ve vicdan azabı tattırmak için intihar eder.
İntihar, her anlamda bir sorundur. Yalnız tıpla ilgili bir sorun
olmayıp felsefî, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve edebî yansımaları
da olan ciddi bir sorundur. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın yaşadığı
yıllarda Avrupalı birçok sanatçının, Goethe’nin Genç Werther’in
Acıları romanının da etkisiyle gençlerin bir hastalık gibi yaygınlaşan
intiharları Türk edebiyatındaki sanatçıları da etkilemiştir. Hüseyin
Rahmi’nin Servet-i Fünûn yıllarında yaşadığı unutulmamalıdır. Bu
açıdan bakıldığında Servet-i Fünûn dönemi romanlarında, II.
Abdülhamid’in baskıcı yönetiminin de etkisiyle, intihar teminin çokça
kullanıldığını görürüz. Bu dönem yazarları kaçış psikolojilerinin de
etkisiyle hayatla / toplumla uyuşamayan, siyasî istibdattan tabiatın
kucağına atılmanın hayallerini kuran, bunu yapmaya güç
yetiremeyince de intiharı düşünen, intihar girişiminde bulunan bir
nesildir. Başarısız intihar girişimleri ve intihar düşüncelerini eyleme
geçirememenin ezikliği onları romanlarındaki karakterleri intihar
ettirmeye iter. Mehmet Rauf, Halid Ziyâ, Mehmet Vecihi.. başta
olmak üzere dönemin romancıları intiharı romanlarında işleyen veya
intiharla bir biçimde isimleri anılan kişilerdir. Meşrûtiyet dönemi ve
sonrasında bu ilginin birçok romancıya sirâyet ettiğine şâhit oluruz:
Halide Edip, Yakup Kadri, Peyâmi Safa, Ayşe Zekiye, Mehmet Celal,
R.Adil Nami, Osman Paşazâde Ahmet, Ahmet Reşat, S.Abdullah,
Giritli Halil Zihni, A. Hasan, Kırımlı Sudi Süleymanof, Moralizâde
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Vassaf, R. Namık, Derviş Kaptanzâde, Ali Sami, Orhan Midhat, İzzet
Melih...
İntihar, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarında da aynı
yoğunlukta kullanılmıştır. Onun toplam 52 romanında, 16 karakterin
intihar ettiği, bir o kadarının da intiharı düşündüğü, tavsiye ettiği,
intihar tehdidinde bulunduğu veya intihara teşebbüs ettiği
görülmektedir.
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bu eksende ele alacağımız ilk romanı
İffet (1896) adlı romanda, 20 yaşlarında babasını kaybetmiş, güzel,
kültürlü, namuslu bir kız olan İffet, Latif adında yoksul biriyle
nişanlıdır. Nişanlısı bir arsa olayından dolayı İzmit’e gidince maddi
durumu kötüleşen İffet, Raziye adında düşkün bir kadın tarafından
Nermi Bey’e pazarlanmak istenir. Bir süre sonra Nermi Bey’in
gönderdiği kokulu, özel zarfı açmaktan kendini alamayan İffet, yoksul
hayatına son vermek annesi ve kardeşine daha iyi bakmak için
kendisine yapılan teklifi kabul etmeye karar verir. Zarfta gönderilen
parayla kendisine elbiselik kumaşlar alıp Raziye’ye teklifi kabul
ettiğine dair mektup gönderir. Raziye’yle buluşacağı gün aynada
kendisini seyreden İffet namusunun kirleneceğini düşündükçe
kendisinden nefret eder. Bir anda hastalanıp, yataklara düşen İffet, eve
çağırdığı Raziye’yle birlikte tövbe ettikten sonra git gide güçten
kesilir. Bir süre sonra da can verir. Romanın sonunda İffet’in namusu
kirlenmiş bir kız olarak yaşamaktansa, zehir aldığı, namuslu bir kız
olarak ölmeye karar verdiği anlaşılır. Mehmet Kaplan da, İffet’i
intihara sürükleyen asıl nedenin onun ahlak duygusu olduğunu
belirtir.1 İffet’in intiharı onurlu bir genç kızın namusu için gerekirse
canından vazgeçebileceğini göstermektedir.
Bir Muadele-i Sevda (1899) romanında iki karısını boşadıktan
sonra üçüncü defa Bedia Hanım’la evlenen Naki Bey, daha gerdek
gecesi karısının çokbilmiş tavırları ve baba zoruyla evlendiği itirafı
1

“Gençlik yıllarında kaleme aldığı İffet romanının kahramanı İffet, adının ifade ettiği
gibi çok namuslu ve kültürlü bir genç kızdır. Akrabasından Lâtif’i romantik bir aşkla
sever. Zengin bir ailenin kızı olan İffet, babası öldükten sonra annesi ve küçük
kardeşiyle beraber sefalete düşer. Onları kurtarmak için aracı bir kadının tanıştırdığı
zengin bir adamla gizlice düşüp kalkmağa başlar. Fakat ahlak duygusu dolayısıyla
yaşadığı hayata katlanamayarak intihar eder. İffet romanında ruh asaletiyle maddi
sefalet arasındaki mücadele ortaya konulmuştur. Kültürlü olmakla beraber, o devir
Türkiye’sinin kapalı cemiyetinde geçimini temin edemeyen İffet, hayat karşısında
mağlûp olur. Romanında esas vaka ile alâkası olmayan şahıslara –romantik ve realist
görüşü müdafaa eden muharrir ile doktora- fazlasiyle yer veren yazar; İffet’i baştan
çıkaran adamı karanlıkta bırakır” (Mehmet Kaplan: Türk Edebiyatı Üzerinde
Araştırmalar, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1999, s. 471).
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karşısında şaşkına dönerek onu babasının evine yollasa da bir türlü
unutamaz. Kâğıthane’de nikâhlısı Bedia’ya rastladıktan sonra onunla
güzel günler yaşayan Naki Bey, bir süre sonra kendisine karşı tavırları
değişen Bedia Hanım’ın, kendisini Fatin adlı biriyle aldattığını
öğrenir. Fatin Bey, sevgilisini Naki Bey’e kaptırınca Nazire Hanım’la
evlenmiş; fakat sevgilisini unutamadığı için mektuplarla ilişkisini
sürdürmektedir. Bedia Hanım, Fatin Bey’e, her ikisinin de eşlerini
boşayarak birlikte yaşamalarını önerir. Kocasının kendisini
boşamaması halinde ise intihar edeceğini söyler:
“Ben bir âciz kadınım. Fakat saikım
muhabbetiniz oldukça her şeyi göze aldırmaktan
çekinmem. Yaşarsam sizinle yaşayacağım… Ölürsem
yine birlikte öleceğim. Menfurunuz oluşuma sebep
boynumdaki nikâh tasması değil midir? Onu pederim
geçirdi. Lâkin kariben görürsünüz. Ya boynumu
parçalarım ya o felâket rabıtasını...” (Gürpınar, 1899,
s. 123)
Bedia Hanım’la evlenen Naki Bey, görücü usûlü evliliği tercih
etmekle sorunlu bir evliliğe adım atmıştır. Aralarında iletişim olmayan
karı – koca arasındaki soğukluk onları boşanmanın eşiğine getirir.
Naki Bey, Bedia Hanım’ın daha ilk geceden sorunları olduğunu fark
ettiği halde onunla aynı hayatı paylaşmaktan kendini alamaz. Üçüncü
bir kişi olan Fatin Bey’in bu evliliğe müdahalesi son darbe olur. Bedia
Hanım’a göre, kocasını aldatmak onun en büyük hakkıdır ve
büyütülecek bir mesele değildir. Araştırmacılar, kocasını aldatan
kadınların genelinde bu anlayışın olduğunu belirtirler. Evli olduğu
halde eski sevgilisiyle yasak aşk yaşamaktan çekinmeyen Bedia
Hanım, aslında bir çatışmanın içine bilerek girmiştir. O, kocasının
kendisini boşayacağını düşünmektedir. Bir süre sonra karısının Fatin
Bey’den hamile olduğunu öğrenen Naki Bey intihar girişiminde
bulunur; ama annesinin kapıyı çalması onun bu girişimini başarısız
kılar. Karısının kendisini aldattığını, üstelik Fatin Bey’den hamile
kaldığını öğrenmesi Naki Bey’i bunalıma sürükler. Karısının şerefini
ve namusunu yok etmekle birlikte, varlığını da hedefe oturtarak kişilik
gururuyla oynadığını düşünen Naki Bey, bir gün Hüseyin Rahmi’ye
gelerek karısıyla ilgili tüm hikâyeyi anlattıktan sonra intihar edeceğini
söyleyerek yazarın yanından ayrılır:
“(...) İşte çıldırmak üzereyim. Zevcemi
unutamıyorum. Bu aşk sar’ası beni uzaklara
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sevkediyor; cerihama hiç ümit etmediğim bir ilyitam
çaresi taharrisi için bugün vapura binip uzun bir
seyahate çıkacağım…Aradığım bu devayı, seyahat
edeceğim denizlerin lacivert satıhlarından ziyâde
muzlim derinliklerde bulacağım zannediyorum.
(...)
Zavallı çocuk niçin koşuyor? Nereye gidiyordu?
Denizlerin karanlık derinliklerine mi?..” (Gürpınar,
1899, s. 192)
Romanda, kendisini aldatan karısının namusunu kirlettiğini
düşünen Naki Bey, intihara yönelir.
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şıpsevdi (1911) romanında,
Fransa’da gördüğü alafranga hayata özenen, onu İstanbul’daki ailesine
tatbik ettirmeye çalışan Meftun, bunun yolunun komşuları Kaşıkçılar
Kahyası Kasım Efendi’nin kızıyla evlenmekten geçtiğine inanır.
Kasım Efendi’nin oğlu Mahir’i kız kardeşi Lebibe’yle evlendiren
Meftun Bey, kendisine piyango çıktığını yayarak para tutkunu Kasım
Efendi’nin kızıyla evlendikten sonra alafranga hayatı aileye tatbik
etmeye çalışır. Ağabeyi Meftun Bey’in alafrangalık adına aileyi her
türlü rezaletin içine soktuğunu gören Raci, çaresizlikten intihar etmeyi
düşünür:
“Raci’nin ağabey namını verdiği bu ahlaksız
mecnûnun gidişi ne gidişti!... Ailede ne servet, ne
rahat, hatta ne de namus hiçbir şey kalmadı....
Aman ya Rabbi, ne rezalet... Bu kadar kepazeliği
ıslâha Raci, tek başına nasıl muktedir, muvaffak
olabilecekti? Bu tefekkürât-ı muzlime te’siriyle
bazen zihni o mertebe kararıyordu ki intihara
tasaddiye kadar varıyor ve sonra biraderinin
hıyâneti yoluna kendinin kurban gitmesini pek
muvafık bulmuyordu.” (Gürpınar, 1911, s.424)
Romanda, ağabeyi Meftun Bey’in yanlış yorumladığı ve aileye
tatbik etmek istediği batılı yaşam tarzına karşı çıkan Raci, intiharı
düşünse de sonra bu fikrinden cayar. Rebia ise, sevgilisi Bedri’den
hamile kaldıktan sonra terk edilince intihara teşebbüs eder:
“Rebia, hamlden kurtulduğunu, yine tecdid-i
münasebet etmek sevdâsında bulunduğunu ifhâmen
musir bir iki muhabbetnâme yazıverip Bedri’ye
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gönderdi. Fakat cevap alamadı... ye’sinden mecnuna
döndü... Nihâyet bu azâba tahammülün düşvâr
olduğunu anlayınca bî-çâre intihara karar verir. Bu
kararını bir sûret-i fâciâda fi’ile çıkarmak üzere iken
görülür, tahlis edilir..” (Gürpınar, 1911, s.368)
Romanda Rebia kişiliği oturmamış, “bağımlı kişilik
bozukluğu”na sahip biridir. Yaşadığı aşklarda da aldatılmaya müsait
bir yapısı vardır. Kolay kandırılabilen kızlardandır. Bu tipteki insanlar
ergenlik döneminden başlayarak yapışkan (askıntı) bir kişilik
özelliğine bürünürler. Bağımlı ve uysaldırlar. Başkalarının yardımı
olmadan hiçbir işi başaramazlar. Olağandışı özverilerde bulunup,
sözel ya da cinsel olarak kötüye kullanıma katlanabilirler. Özellikle
kızların cinsel istismarla yaşadıkları namussuzluk korkusu onları
intihar girişimine sürükler. (Aykaç, 1977, s. 865)
Romanda Meftun Bey’in yem olarak sunduğu Mc. Ferlan’a
aldanarak, babasının kasasındaki para ve senetleri çalan ve babasının
iflas etmesine sebep olan Mahir de uğruna her türlü rezalete katlandığı
kadının başkasıyla sevişmesine tahammül edemeyince kendisini
cezalandırmak amacıyla intihar eder:
“- Ne duruyorsunuz?.. Kocam kendini vurdu.
Yetişiniz, yetişiniz...Belki kurtarmak kâbildir... Mahir,
karyolasına yatmış... muvakkit uykuya dalmış gitmiş.
Başına sıktığı kurşun, sağ şakağından girmiş, alnının
sağ tarafından çıkmış. Kan kısm-ı cerihâyı
doldurmuş... Sol göz ve kaşın ucuna doğru yayıldıktan
sonra ... yanakla kulak tozu arasındaki yerden boyuna,
oradan beyaz gömleğe akmış, lekelemiş...” (Gürpınar,
1911, s.920)
Mahir, bıraktığı mektupta kendisini intihara götüren sebepleri
şöyle sıralar:
“Başka bir sûret-i halâs göremediğim için intihar
ettim.
Çünkü
seviyordum...
sevilmediğimi,
aldandığımı sonradan pek sonradan anladım... Çünkü
onsuz yaşayamazdım. (…) Bu muhabbet beni şakî,
sahtekâr etti. Daha yaşasaydım, belki katil de
edecekti.
Beni izlâl edenler Allah’tan bulsunlar... Kime ne
diyeyim. Akraba belasına uğradım... Pederimin
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çekmecesini kırıp da, nevâzişime nâil olmak için bu
fi’il-i mekrûhu irtikâb ettiğim akşam mâşukamı bir
habisin kolları arasında yakaladım. Daha fazla
söyleyemem. Çünkü, ah çünkü... çıldırıyorum, ah...
Beni tanıyanlara elvedâ...” (Gürpınar, 1911, s.921)
Yazar, bu eserde Batılılaşmayı yanlış uygulamanın sonuçlarını
Mahir’in intiharı başta olmak üzere, iki ailenin ekonomik iflasıyla
beraber, ahlaken yozlaşmalarıyla da anlatır. Romanın merkezi figürü,
işlediği tüm hatalara rağmen mizahi tarzda tasvir edilen Meftun
Bey’dir. O, ‘Batıya öykünen züppe tipi’nin en gelişmiş örneğidir.2
Hüseyin Rahmi Gürpınar, roman karakterlerini kurgularken
Natüralizm’in de tesiriyle onları iyi–kötü bütünlüğü içinde ele alır.
Yazar, romanda kahramanları serbest bırakmak yerine onları önceden
belli davranışları yapmaları hususunda kurar. Onun romanlarında
insan daha çok beşeri yönüyle ortaya çıkar.3 Romanda Mahir, aslında
saf ve dürüst bir karakter olarak göze çarpar. Meftun Bey’in romana
dâhil olmasıyla olumsuzluklar görülmeye başlar.4 Meftun’un mutluluk
reçetesi olarak sunduğu alafranga hayattan umduğunu bulamaması
Mahir’i intihara sürükler. Mc. Ferlan’ın dış güzelliğinden, şeytan
yüzünü, ahlakî kirliliğini göremeyen Mahir, tüm özverisine rağmen
aldatılmanın acı gerçeğiyle hayata isyan eder. Ailede maddi ve manevi
kayıplarda payı olduğunu düşünür. Suçluluk psikolojisi içerisine girer.
2

“Meftun modern zihniyeti benimseyerek aşk, namus, hırsızlık gibi konularda yeni
fikirler besler ve ahlaksızlığı çıkar için geçerli bir yol saymak için alafrangalığı
bahane eder. Kız kardeşinin namusunu kirletmesi kendi planlarına uygun düştüğünden
işine gelir. Daha sonra, çevirdiği dolaplara alet edebilmek için eniştesinin başka bir
kadın tarafından baştan çıkarılmasını sağlar ve kadına âşık olup intihar eden kıskanç
Mahir’in bu hareketini geri kafalığına ve aptallığına verir. Meftun’a göre insan
sevdiği kadının başkasıyla ilişkisi olduğunu duyarsa boş vermeli. Meftun
Batılılaşayım derken ahlakça yozlaşmıştır.”(Hilmi Yücebaş: Bütün Cepheleriyle
Hüseyin Rahmi, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1944, s.43 – 44)
3
“Gürpınar’ın yaşam anlayışında insanlar bencil, ikiyüzlü, ahlaksızdır. Ve yaşam,
insanların bir birini aldattığı iğrenç bir savaştır. Bu da yine bir kalıp oluşturur.
Romanın insanları ya para konusunda ya da kadın-erkek ilişkisinde bir aldatma eylemi
etrafında toplanır. Hem karakterlerin motivasyonu hem olayın türü değişmez bir
biçimde peşinen kararlaştırılmıştır.” (Berna Moran: “Batılılaşma Sorunu ve Türk
Romanının Bazı Özellikleri”, Gösteri, S.4, Mart, İstanbul, 1981, s.64)
4
“Şıpsevdi’de ağabeyleri Meftun’un alafranga eğitiminin tesirinde kalan Rebia ile
Lebibe, yukarıda sözünü ettiğimiz mahallerde, aynı merhalelerden geçerek sevişirler.
Bu ilişkiler sonunda sokak kültürü ile yetişmiş Rebia, sevdiği erkek tarafından
kirletilip hamile bırakıldıktan sonra terk edilir. Ondan daha kültürlü gibi gözüken
Lebibe ise aynı yollardan geçmesine rağmen, sevdiği erkekle kaçarak işi evliliğe
götürmeyi başarır...” (Osman Gündüz: Meşrutiyet Romanında Yapı ve Tema I-II, Millî
Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1997. s. 377)
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Onun yüzünden karısı başta olmak üzere evdeki herkes fuhuş batağına
saplanmıştır. Aile maddi olarak tüm servetini kaybetmiştir. Babası
kalp krizi geçirir. Uğrunda her şeyini kaybettiği Mc. Ferlan’a
kavuşamaması Mahir’in alkole sığınmasına neden olur. Yaşananların
sorumlusu olarak kendini gören Mahir, suçluluk psikolojisi yüzünden
depresyona girer. Sıkıntılarını alkole sığınarak dağıtmayı dener. Alkol
etkisiyle daha da yoğunlaşan suçluluk/ günahkârlık hali sonunda
intihar eder.5 Mahir, yaşanan tüm olumsuzlukların sorumlusu olarak
kendini görür ve intihar ederek kendisini cezalandırır. Bu özellikteki
müntehirler kendilerini temize çıkarmak için, bazen cinayet işledikten
sonra intihar eder. Suçluluk duyguları yoğunlaşan bireyin, intihar
dışında başvuracağı başka yol kalmamıştır.
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Sevda Peşinde (1912) adlı
romanında Aynınur Hanım, Nezihi Bey’le görücü usulüyle
evlendikten yıllar sonra eski sevgilisi Ali İlhami’yle karşılaşınca
kocasını aldatmaya başlar. Âşığıyla yaşadıklarını arkadaşı Seza
Hanım’la paylaşan Aynınur Hanım’ın, kocasının kendisinden
şüphelenmesi üzerine,
psikolojisi bozulur. Davranış bozuklukları
sergileyen Aynınur Hanım, fırtınalı bir havada sandalla denize açılıp
bir mektup bırakarak intihar eder. Aynınur Hanım bıraktığı mektupta
intihar anını şöyle tasvir eder:
“(...)İşte
dalgalar
çırpına
çırpına
beni
çağırıyorlar. Geliyorum. Siz, kurtarıcı mezarınıza
çekip yuttuğunuz vücutları bütün dünya acılarından
kurtarır mısınız?.. Mutsuz sırtlarında kocalarının
lanetiyle dünyasını değiştiren kadınlar hangi
mezarda?.. Biraz ilerledim. Dalgalara baktım. Bunlar
bana: “Gel gel. Seni sallayarak uyutalım. Senin için
başka türlü şifa yoktur.”diyorlar gibi geldi. Yine
gönlümü karanlıklar, acılar, ümitsizlikler kapladı (...)
İntiharımdan sonra zabıta belki birçok kimseleri
rahatsız eder. Bu hususta kimsenin san’ı günahı yok.
Kabahat bende... Hilkâtimde, zaâf-ı a’sâbımda....
5

“İntihar eden psikiyatrik hastalar arasında ilk sırayı alan depresyonlularda, ağırlıklı
olarak işe yaramazlık, günahkârlık-suçluluk duyguları ve ümitsizlik hâkimdir. Alkol
bağımlılarında ise sosyal ve kişiler arası ilişkilerindeki sorunlar ön plandadır. İş
problemleri, kanunî problemler, ekonomik ve sosyal problemler bir ağ gibi her tarafı
sarar... Toleransı tükenen yakınlar, nihayet bozulan aile düzenleri gitgide alkoliği
çevreden soyutlar. Bunun doğurduğu depresif ruh hali de tabloya ilave olur. Alkolün
toksik etkisiyle oluşturduğu depresyon daha da ağırlaşabilir.” (Nihat Kaya: Neden
İntihar Ediyorlar?, Nesil yayınları, İstanbul, 1999, s. 94)
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Başka kadınların hafif bir nezle geçirir gibi daima
savuşturdukları bir sadme-i kalbiye bende iltisâm-ı
nâ-pezir bir ceriha şeklini aldı.” (Gürpınar, 1912, s. 13
-14)
Sevda Peşinde romanı, Tanzimat Dönemi roman, hikâye ve
tiyatrolarında da ele alınan genç kızların istemedikleri insanlarla
evlendirilmeleri sonucunda yaşayacakları mutsuzluklar ve onları
bekleyen sonuçları işler. Eserde “Hüseyin Rahmi... aşkı için intihar
eden asil ruhlu bir genç kadın tipi yaratmıştır.”6 Bu romanda da yasak
aşk ilişkisinin doğuracağı intihar ve cinayet ihtimalleri çerçevesinde
kurgulanan olay örgüleri vardır. İç çatışmalarına rağmen duygularına
gem vuramayan Aynınur Hanım, toplumsal normların dışına çıkar.
Toplumun büyük önem verdiği ‘namus’ duvarını yıkar. Yasak aşkının
ortaya çıkmasının utancı ile toplumun dilediğince yaşamasını
engellemesini protesto etmek için Aynınur Hanım intihar eder.
Aynınur Hanım’ın intiharından sonra Ali İlhami Bey de
sevgilisinin olmadığı bir dünyada yaşamayacağını söyleyerek aynı
yöntemle intihar eder:
“Bir yalan ve riya yığınından ibaret gördüğüm bu
insanlar topluluğunun üyeliğinden intihar ederek
ayrılıyorum. Beni intihara zorlayan husus, toplumdaki
yalancı durumumdur.(....) Sensiz yaşayamayacağım.
Aç aguşunu geliyorum. Dalgalar, zalim dalgalar, onu
benden ayırarak hangi semt-i mechûle kaçırdınız ise
beni de oraya, onun yanına, ta koynuna götürünüz.”
(Gürpınar, 1912, s. 465)
Romanda Nezihi’yle baş başa konuşmalarında karısından
şüphelenen Sermet Bey de aldatılan kocanın kendisi olması
durumunda üç kurşun çözümüne başvurarak intihar edeceğini söyler:
“Bu felâketi bu namussuzluğu, bu utancı
temizlemek için senin ilk söylediğin çareden gayrisi
nafiledir. Üç kurşun... İkisi onlara, biri bana...”
(Gürpınar, 1912, s.128)

6
Mehmet Kaplan: Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, Dergâh Yayınları, İstanbul,
1999, s. 468
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Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, Son Arzu (1923) adlı romanında
sevgilisi Rıdvan Sabih’e kavuşamayan Nuriyezdan intihar eder. Henüz
18 yaşındayken talihsiz bir biçimde âşık olduğu Rıdvan Sabih
tarafından aldatılmasına rağmen onu unutamayan Nuriyezdan
dedesinin de isteğini kıramadığı için Ragıp Şeyda Bey’le evlenir.
Kocasıyla mutlu olamayan Nuriyezdan beş aylık evlilikleri boyunca
kocasının tüm özverilerine rağmen eski sevgilisini unutamaz. Mehtabı
seyrettikleri bir gece hatıralarına dönen Nuriyezdan, durgunluğunun
ve mutsuzluğunun nedenini ısrarla soran kocasına cevabını iki gün
sonra vereceğini belirtir. İki gün geçtikten sonra kocasına iletilmek
üzere bir mektup yazar. Evdeki herkesle helalleşen Nuriyezdan
mektubu kocasına gönderdikten sonra odasında intihar eder:
“Revolveri sağ eline aldı. Soluyla göğsünde kalb
nâhiyesini aramaya başladı… Tekinin kuvveti kifâyet
etmediği için iki parmağını tetiğe dayadı. Şimdi
hayatla
ölüm
arasında
bu
parmakların
kımıldanmalarından ibaret bir yakınlık kalmıştı. O
küçük an içinde on sekiz senelik hayatını bir daha
yaşadı... bu gâribane bir ölümdü… Başı döndü.
Gözleri karardı… Parmaklarının bütün kuvvetiyle
tetiği çekti. Gözlerinin önünde allı, morlu şimşekler
çaktı. Yıldırımın bir ucu sadrını deldi. Ateşten ince bir
yılan, sinesi içinde gezindi... Başı yastığa devrildi.
Elinden revolver kaydı.” (Gürpınar, 1923, s. 211 212)
Ancak bu intihar girişiminde başarısız olan Nuriyezdan’ın eve
çağrılan doktorlara göre 2-3 saat ömrü kalmıştır. Kocasına son arzusu
olarak Rıdvan Sabih’i görmek istediğini belirtse de eski sevgilisi onun
bu dileğini yerine getirmez. Nuriyezdan, kocası Şeyda Bey’e hitâben
yazdığı mektupta intiharını şu sebeplere bağlar:
“Siz benim cismimle izdivaç ettiniz. Ruhumla
değil...Çünkü onu Allah bir insafsıza esir yaratmış…
o, bu esaret altında inleyerek ölecek, ne size, ne bana
asla hayır etmeyecektir. “Bu mukaddere karşı
gelmeğe çok uğraştım. Muvaffak olamadım. Nihayet
takdir yerini buldu…İzdivacımız müddetinde sizi
aldatmadım. Siz beni alır iken aldandınız... Bu aşk
benim için bir cinayet, sizin için bir zillet, öteki için
büyük bir iz’açtır. İntiharım beni, sizi, onu; üçümüzü
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birden kurtarıyor... Ben ise menkûhanız olmak
itibariyle örfen ve şer’an bir cinayet sayılan bu
sevdamı size karşı ağzımla değil, kalbime tevcih
edilmiş bir revolver tarrakasıyle itiraftan gayri bir
suretle anlatamazdım.” (Gürpınar, 1923, s. 204 – 205)
Romanın ana karakteri Nuriyezdan, gerek kişiliği gerek eğitimi
gerekse aldığı terbiye bakımından idealize edilen bir karakterdir. Bu
özelliğiyle Nuriyezdan, Türk romanında Dilber’le başlayan, “ölümcül
tip”in zıddı diyebileceğimiz, mazlum tipin devamı gibidir. O da
olumlu özelliklerine rağmen kaybedenler safında yer almıştır.
Gönlüne uyarak kurduğu ilişkide bir oyuncak olmanın acısını
yaşamıştır. Hüseyin Rahmi, roman kahramanlarını Tanzimat Dönemi
romanlarının çoğunda olduğu gibi idealize etmez. O, roman
kahramanlarını olumlu ve olumsuz yönleriyle romana sokar.
Natüralizm’in de etkisiyle kurguladığı roman tipleri Moliere’nin
tiplerini anımsatır.7 Nuriyezdan’ın romanda âşık olduğu Rıdvan Sabih
ise romanın olumsuz kutbunu temsil eder. Genç bir kızı oyuncak gibi
kullandıktan sonra karısını bahane ederek, ölüm döşeğindeki bir
insanın son arzusunu reddedecek kadar merhametsizdir. Hüseyin
Rahmi, yarattığı iki farklı karakterle insanın iki boyutlu oluşuna işaret
eder: Beşerî yön/ İnsanî yön. Romanda Rıdvan Sabih beşerî / olumsuz
tipi temsil ederken, Nuriyezdan insanî yönü temsil eder. Bütün
benliğiyle bağlandığı erkeğin başkasıyla evlenmesinden sonra,
ailesinin hatırına gerçekleştirdiği evlilik Nuriyezdan’ı mutsuzluğun ve
bunalımın eşiğine getirir. Bedeniyle evli olduğu kocasına ruhunu
verememenin ezikliğini ve suçluluğunu yaşar. Nuriyezdan aslında
duygusal, gururlu, öksüz, çabuk bağlanan kişiliğiyle daha
çocukluğundan itibaren intiharın kıyısında dolaşan bir tiptir. Rıdvan
Sabih tarafından aldatılmasına rağmen onu unutamaması bu aşkın
onda saplantı haline geldiğini gösterir. Daha 3 yaşındayken babasını
kaybeden Nuriyezdan âşık olduğu ilk erkek uğruna intihar edecek
kadar sevgiye hasret yetişmiştir. Adler intihar konusunda mizâcın
önemine temas ederken intiharın çocukluk yıllarında teşekkül eden
ruhî bir rahatsızlık olduğuna işaret eder. (Kerim, 1982, s. 62)
7

“Gürpınar’ın yaşam anlayışında insanlar bencil, iki yüzlü, ahlaksızdır. Ve yaşam,
insanların birbirini aldattığı iğrenç bir savaştır. Bu da yine bir kalıp oluşturur.
Romanın insanları ya para konusunda ya da kadın-erkek ilişkisinde bir aldatma eylemi
etrafında toplanır. Hem karakterlerin motivasyonu hem olayın türü değişmez bir
biçimde peşinen kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte teslim etmek gerekir ki Gürpınar
bütün teknik kusurlarına rağmen, düşünce kalıbına hayat üflemek bakımından
başarılıdır.”( (Berna Moran: a.g.m., s.64)
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Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Cehennemlik (1924) romanında 21 –
22 yaşlarında, Hasan Ferruh Efendi tarafından evlatlık olarak
yetiştirilen Şemsi, kendisinden 23 yaş büyük olan Ferhunde Hanım’la
yasak ilişkiye girince, Ferhunde Hanım ondan hamile kalır. Romanın
başından beri, Hasan Ferruh Efendi’nin kızı Atıfet’le nişanlı olan;
fakat nişanlısını sevmeyen Şemsi, bir süre sonra Ferhunde Hanım’ın
kızı Mahmure’ye âşık olup onunla evlenmek isteyince, Ferhunde
Hanım engel olarak karnındaki çocuğu gösterir. İşlediği suçtan dolayı
sevgilisine kavuşamayacağını anlayan Şemsi, kendisini cezalandırmak
amacıyla intihar eder:
“(...) O ne müellim bir levha idi, ya rabbim.
Yerde kanlar içinde genç bir ceset yatıyor,
ayakucunda diz çökmüş küçük bir kadın ağlıyordu…
Kanlara bulanan Şemsi, ağlayan Atıfet idi... Yana
uzanmış sağ elin parmaklarından kayan beyaz şık bir
revolverin
soğuk
namlusu
biraz
ötede
parlıyordu....”(Gürpınar, 1924, s. 232-233)
Romanı ahlakın aynası olarak gören Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın
bu romanında gayrimeşru ilişkinin sakıncaları kaleme alınsa da
Gürpınar, evlilik kurumu yerine serbest aşkı tercih eden bir yazardır.8
Bu romanda da Ferhunde, kocasını aldatan, geçici cinsel hevesi
uğruna Şemsi Bey’in geleceğini ve mutlu bir yuva kurmasını da
engelleyen bir cehennemliktir. Şemsi Bey’in Mahmure’ye
çaresizliğini anlatacağı başka bir vasıta kalmamıştır.9 Bu romanda
Şemsi Bey, toplumdan ziyade saf sevgilisi Mahmure’nin yüzüne
8

“Aşkın her zaman mutsuzlukla sonuçlanmasının nedenine gelince, bunun da
açıklaması vardır. Kadınla erkeğin birbirini istemesi, doğanın, türü sürdürme
yasasının gereğidir ve cinsel istek doyurulunca sevgi son bulur. Oysa ahlak anlayışı ve
toplum yasaları insanları tek kişiyle yetinmeye zorluyor. Sonuç ister istemez yasak
aşktır, zinadır. Başka bir deyişle, doğa ile toplum yasaları ters düşüyor... Gürpınar’a
göre, serbest aşk bir çözüm değilse de doğaya daha uygun ve daha az zararlıdır.
Romanın başka bir yerinde, nikâhın tarafların birbirine sadık kalmasını
sağlayamadığını ve işlenen günahı daha da ağırlaştırdığını, oysa bekâr bir erkeğin
çapkınlığının ve kocasız bir kadının iffetsizliğinin yalnız kendilerini ilgilendiren bir
ahlaksızlık olduğunu söyler.” (Berna Moran: “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Yüksek
Felsefesi”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış – I, İletişim Yayıncılık, İstanbul, 1983,
s. 94 – 98)
9
Şemsi Bey özelliğindeki kişilerin ilk aşk denemelerinin yarattığı düş kırıklığı,
reddedilme, terk edilme korkuları çaresizliklerinden dolayı krize girme ihtimali çok
yüksektir. Çelişkiler yaşayan genç yaşadığı bu krizler neticesinde zaman zaman
intihar sürecine girer. (Cengiz Güleç: Psikiyatrinin A B C’si, Gendaş A.Ş. İstanbul,
1999,s. 63)
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bakmaktan utandığı ve ona aşklarının önündeki büyük engeli
anlatmaya utandığı için intihar eder.
Sevgilisinin intihar ettiğini gören Mahmure de kargaşadan
yararlanarak Şemsi’nin kendisini öldürdüğü tabancayla intihar eder:
“Mahmure, pek şiddetli bir sancı çekiyormuş gibi
beynini iki avucu arasında sıkarak acıdan büyümüş
gözleriyle yerde yatan cesede, artık nazarı başka bir
âlemin derinliğine dönmüş Şemsi’ciğinin kanlı
yüzüne baktı, baktı. Ağır ağır eğildi, sevgilisini
kendinden ayıran revolveri yerden aldı. Şimdi bu
âleti, bî-tahammül kaldığı beyin sızılarına karşı bir
deva gibi kullanmak fikri dimağında birden parladı.
Atıfet’le Ebrukeman’ın gözleri kapalı bulunmasından
bilâ-istifade berkî bir süratle namluyu şakağına dikti,
tetiği çekti. Anî ve muharriş bir gümbürtü... sonra bir
sükût... Silah bir kurşunla hizmetini görmüş, kızı
öldürmüş, ayırdığı iki müştâkı yine kavuşturmuştu.”
(Gürpınar, 1924, s. 234)
Romanda annesi Ferhunde Hanım’ın ahlaksız kişiliğine zıt bir
karaktere sahip olan Mahmure saf biridir. Düzensiz bir aileye ve
ahlaksız bir anneye sahip olması onu pasif bir karakter yapar.
Sevgilisinin intihar etmesiyle boşlukta kalan Mahmure, güçsüz
kişiliğinin de etkisiyle sevgilisinin intihar yöntemini taklit ederek
kendini öldürür. O, bir anlamda ailesini protesto etmek için de intihar
etmiştir. Başlangıçtan beri kendi bedenî zevkleri için kızının
mutluluğunu engelleyen Ferhunde Hanım, evlilik aşamasında bu iki
sevgilinin aşamayacağı bir engelle önlerini tıkayınca önce Şemsi
Bey’in ardından kızının ölümüne neden olur.
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Ben Deli Miyim?(1925) adlı
eserinde, 26 yaşında, çocukluğundan beri zaman zaman psikolojik
bunalımlar yaşayan Şadan, kendisi gibi yarım akıllı, uyuşturucu
kullanan Kalender Nuri adında ahlaksız biriyle arkadaştır. Bir gün
kendisiyle önemli bir mesele konuşacağını söyleyerek Şadan’ı
Beyoğlu’nda bir randevuevine götüren Nuri, komşuları Revan
Hanım’a âşık olduğunu evli olan bu kadını elde etmenin tek yolunun
onu bir iftirayla kocasından boşatmak olduğunu belirtir. Revan
Hanım’ın kardeşi Sermet’in de yardımıyla bu plan uygulanır.
Kocasından boşanan Revan Hanım, kendisini Kalender Nuri’nin
elinden kurtaran Şadan’la evlenir. Bundan sonra Kalender Nuri,
Şadan’ı tehdit etmeye, suçlamaya ve eve mektuplar yollamaya başlar.
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Revan Hanım’ın aslında kendisini sevdiğini; fakat Şadan’ın
korkusundan bunu açıklayamadığını belirtir. Bunlardan şüphelenen
Şadan, Kalender Nuri’yi öldürdükten sonra eve döner. Karısı Revan
Hanım’ın Nuri’yi sevdiğini öne sürerek onunla tartıştıktan sonra
tabancayla önce karısına ateş eden Şadan, ardından kendi beynine ateş
ederek intihar eder:
“Nasıl oldu? Nerden çıkardı, bilmiyorum, delinin
elinde koca bir revolver parladığını gördüm. Neye
uğradığımı anlamadan ağzı bana doğrultulmuş kara
namludan bir şimşek çaktı. Kulaklarımı, camları
sarsan bir tarraka doldurdu. Yere yuvarlandım. Galiba
daha ölmedim, çünkü ikinci bir şimşeği gördüm ve
gümbürtüyü işittim. Hızlı bir devrilişle yere bir şey
yuvarlandı... Odaya koşuştular:“Kocamın cinneti beni
kendisine suçüstü göstermiş… Ceza olarak birinci
kurşunu bana sıkmış, ikincisini de kendisine. Ölüm
yıldırımı yalnız saçlarımı yakmış, hayatıma insaf
ederek vızlayıp gitmiş. Fakat bedbahtın kendi
kafasına çektiği mermi o hasta dimağını dağıtarak
ıstıraplarına nihayet vermiş.” (Gürpınar, 1925, s. 352)
Zaman zaman aklî dengesini yitirmesine rağmen gerek cinayet
işlerken gerekse intihar ederken şuur uyanıklığı bulunan10 Şadan’ı
intihara götüren en önemli sebep karısının kendisini aldattığına olan
inancıdır. Bu ihaneti kaldıramayan Şadan çareyi intihar etmekte bulur.
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Billur Kalp (1926) romanında babası
şehit olduktan sonra küçük yaşında yetim kalmış, yoksul ailesine
bakmak zorunda olan edep sahibi, güzel bir kız olan Mürüvvet’in
namus mücadelesi onu intihara götürür. Mürüvvet, gazetede gördüğü
bir iş ilanına kanarak Koza Hanı’ndaki şebekenin eline düşer. Semih
Rıfat Bey ve arkadaşları onu zorla içkili bir ziyafete götürürler. Oteli
basan polis Mürüvvet’i 48 saat gözaltında tuttuktan sonra serbest
bırakır. Evden ayrıldıktan 55 saat sonra üstü başı dağınık, yorgun ve
içki kokan haliyle eve dönen Mürüvvet’i evdeki herkes gözleriyle
10
“Bazı delilik vakalarında hasta o kadar şuursuzdur ki, hatta en yakınlarını dahi
tanıyamaz. Şuuru bulandığı zaman confusion halindedir ve o zaman kendisini
pencereden veya kuyuya atarak intihara teşebbüs eder. Fakat diğer taraftan şuurlarına
tamamen sahip olan öyle deliler vardır ki, fikirlerindeki délire veya ruhlarında
duydukları sıkıntının zorlamasiyle hayatlarına son verirler. Delilerde müşahede edilen
intihar vakalarının ekserisi, deliliğin birinci safhasına aittir.” (Cahit Ardalı: “İntihar”,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, c.5, S.1–2, Ankara, 1951, s.187)
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lanetler. Herkes onun bir parça ekmek için namusunu sattığını
düşünür. Ailesine namusunun kirlenmediğini; ancak oyuna gelerek
rezil bir gün yaşadığını anlatamayacağını düşünen Mürüvvet,
kendisini temize çıkarmak için intihar eder:
“İki gün sonra İstanbul gazeteleri pek genç güzel
bir kızın intiharını yazdılar. Zavallı çocuk kendini
zehirleyerek ölmüştü.” (Gürpınar, 1926, s.324)
Mürüvvet, intihar etmeden önce intihar nedenini anlattığı uzun
bir mektup bırakır:
“(...)Annemin şüphe ile üzerime açılan gözlerinin
serzenişi önünde titredim. Kabahatimi affettirmek için
kollarının arasına atıldım. İlk temasta üzerimin berbat
kokusunu aldı, beni göğsünün üzerinden itti...
Büyüklerin, küçüklerin ağızları bana hiçbir şey
söylemedi. Beni yalnız gözlerinin yaşlarıyla tekdir,
tel’in eylediler.
Hayatımı kazanmak için attığım ilk adımda
çarpıldım... Yolumu ırz ve namus sârikleri kesti.
Çalınması bî-imkân sandığım gençliğime, ismetime el
uzattılar. Ah pek sevgili muhterem annelerim!
Bundan ötesini size ve hiç kimseye söylememek için
ölüyorum...
Hayattan
mürüvvet
görmeyen
Mürvet.”(Gürpınar, 1926, s. 327-332)
Romanın ahlâkın aynası olduğunu savunan Hüseyin Rahmi’ye
göre, romancı toplumdaki ahlaksızlıkları romana yansıtmalıdır. O, bu
romanda ahlaksız bir toplumda ahlaklı yaşamanın zorluğuna dikkat
çeker. Romanda görülen ve kızları kötü yola düşüren şebeke örneğine,
Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan birçok romanda rastlamak
mümkündür. (Hüseyin Rahmi, Hakka Sığındık; Refik Halit,
İstanbul’un İç Yüzü; Peyami Safa, Sözde Kızlar; Yakup Kadri, Kiralık
Konak, Sodom ve Gomore; Selahattin Enis, Zâniyeler... ) Mürüvvet
böyle bir şebekenin eline düşmüş zavallı bir kızdır. Merkezi otoritenin
zayıflığı, İstanbul’un işgal altında oluşu, Anadolu’daki İstiklâl
Mücadelesi genç kızları suistimal etmeye uygun ortam hazırlamış, bu
fırsattan yararlanan kötü niyetli insanlar her türlü ahlaksızlığı
yapmışlardır. Zaman zaman genç kızların daha lüks bir hayat yaşamak
uğruna bilinçli olarak tercih ettikleri bu tür ortamlar bazen masum
genç kızların da düştüğü bir batak olmuştur. Mürüvvet bu batağa
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saplanan ve namusuna el uzatan toplumdaki bireyleri protesto etmek
için intiharı seçen iffetli, şerefli ve gururlu bir genç kızdır.
Aynı romanın ikinci bölümünde, Muhlis Bey’le nişanlanan Sema
da çeyiz parasını toplamak için el işi yapıp satınca, Koza Hanı’daki
şebekenin eline düşer. İzzet Saim, Sema’ya tecavüz etmek isterken
onu takip eden Muhlis, nişanlısının kendisini aldattığını düşünerek
nişanlısının yardım çığlıklarına kulak asmadan ve nişanı bozduğunu
belirttikten sonra ona intiharı tavsiye eder.
“Seninle hiçbir alâkam kalmadı… Babanın
nâmını sürüklediğin levsten kurtarmak için intihar et...
Anlıyor musun safil hanım? Azrail’e sana temasla
elini kirletmek istikrâhını verme... Zehir, bıçakla,
kurşunla, ateşle, su ile kendi kendini temizle...
Müntehirler kafilesine iltihâkını hemân yarınki,
öbürgünki gazetelerde okumalıyım. İffetin öldükten
sonra, senin yaşaman ölü, diri ailen efrâdı için müdhiş
bir ârdır… Sâfil Hanım..” (Gürpınar, 1926, s. 570 571)
Sema, hakikati görmeden peşin yargılarla kendisine intiharı
tavsiye eden Muhsin’e yazdığı cevapta, kimsenin bir başkasına
intiharı tavsiye edemeyeceğini, intiharın Allah’a isyan etmek
olduğunu belirtir. Romanın sonunda, hatasını anlayan Muhlis
yaptıklarından pişman olarak Sema’ya döner. Bu defa Muhsin, tekrar
birleşmelerinin imkansız olduğunu söyleyen Sema’ya intihar
edeceğini sezdirir:
“Sen nasıl ruh-ı cismini Hakk’a nezr ediyorsan
ben de seni hayalatına terk ile ebedî gönül işkencemi
çekmeğe gidiyorum. Bana bundan sonra senin
aşkından rehâ yoktur...” (Gürpınar, 1926, s.628)
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Tutuşmuş Gönüller (1926) adlı
romanında Lemiye’ye büyük bir aşk besleyen Kasım Necati,
Lemiye’nin kendisini kabul etmemesi durumunda önce sevgilisini
ardından kendini öldüreceğini söyler.
Romanda, Kasım Necati bir zamanlar Lemiye’nin sevdiği,
ardından terk ettiği biridir. Lemiye, Necati’yi terk ettikten sonra
Behçet Hilmi’yle görüşmeye başlar. Bir gece eve sarhoş gelen Necati,
annesine Lemiye‘yi öldürdükten sonra intihar edeceğini söyler:
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“(...) Şeytan değil ben doldurdum anacığım.
Korkma sana bir şey yok... Vursam vursam onu
öldürürüm, bir de kendimi...(Tabancanın namlusunu
önce şakağına, sonra kalbi üzerine çevirerek) Böyle
mi şık kaçar?Şöyle mi?.. “Güm!” haydi bir varmış bir
yokmuş... Şimdi ahrete gitmesi Boğaziçi’ne gitmeden
daha kolay oldu. Pasaport yok. Tezkere harcı yok...”
(Gürpınar, 1974, s. 62)
Bu romanda Necati, sevgilisine kavuşamadığı bir dünyada
yaşamaktansa intihar etmeyi tercih eder. Necati’nin Lemiye’ye
yönelik duygularında aşkın tutkuya dönüşmüş hali söz konusudur.
Tutkulu insan ne yolla ve nasıl olursa olsun amacına ulaşmak için
çaba gösterir.11 Necati’nin tutkulu aşkı, Lemiye’nin Behçet’e
yönelmesi ve kendisini dışlamasıyla kıskançlığın oluşturduğu bir kine
dönüşür. Âşık öç almak ister. Öç, kıskanç insanın duygularının en ileri
halidir; aşk nöbetini, gururun yarattığı öfkeyi daha iyi bir şekilde
tatmin eder. Bu gibi durumlarda kıskanç kimse, sadece mülkiyet
hakkından olmakla kalmaz, kendisinin önemsiz görüldüğünü,
varlığının hedef olarak alındığını düşünür.12 Bu durumdaki
insanlardan her şey beklenir.
Yine aynı romanda Necati, Lemiye’nin sevgilisi Behçet
Hilmi’yle buluştuğunu ailesine haber verince, kız odaya hapsedilir. Bu
hapis hayatına dayanamayan Lemiye, annesiyle yaptığı bir
konuşmada, “şeytanların” kendisine intiharı telkin ettiğini itiraf eder:
“Kendini öldür, kendini öldür, kendini öldür,
diyorlar...
- Ben de onlardan soruyorum: “Ne ile öldüreyim?
Odamda silah yok, zehir yok, ateş yok...” Sonra onlar
benim bu saflığıma gülerek yine homurdanıyorlar:
“Ahmak kız, dünyada öldürmeyen hangi şey vardır?
En zararsız şeylerin fazlası öldürücüdür...” (Gürpınar,
1974, s.77)
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Kesik Baş (1942) adlı romanında,
Flora, sevgilisi Alber’le birlikte zengin bir adam olan Raif Bey’i
tuzağa düşürüp öldürdükten sonra parasını alarak Avrupa’ya kaçarlar.
Raif Bey’in bir kuyuya atılan kesik başından yola çıkan polisler,
katilleri tespit eder. Avrupa’ya vardıktan sonra Alber, elindeki parayla
11

Özcan Köknel: Kişilik, Altın Yayınları, İstanbul, 1985, s. 176
Guy Delpierre: Kıskançlık, (Çev. Halis Özgü), Özgü Yayınevi, İstanbul, 1967, s.
32
12
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kayıplara karışarak, parayı Eglantia adında bir kızla yemeyi amaçlar.
Beş parasız halde yabancı bir ülkede terk edilen Flora, bütün
yaptıklarına karşılık aldatılmayı gururuna yediremez. Yaptıklarından
ötürü kendisini suçlu gören Flora, Alber’i öldürdükten sonra intihar
eder. Olay bir İtalyan gazetesinde şöyle duyurulur:
“(...) Alber’in eski metreslerinden Madmazel
Flora, sevdalısının bu meşruiyet vesilesile kendisini
yakasından atmasına tahammül edemez. Her nasılsa
dün yeni gelin güveyin (Sen Locya)’daki hususî
dairelerine girmeye muvaffak olur. İkisini baş başa
bulur. Revolverini çeker. İki kurşunda Alber’i yere
serer. Üçüncüsünü kendi beynine çevirir. Hayatına
son vererek eski âşığının ölüsü üzerine düşer.”
(Gürpınar, 1942, s.229)
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Ölüm Bir Kurtuluş Mudur? (1945)
adlı romanında Doktor Nusret Hulki Bey, toplumda intihar olaylarının
artması üzerine, intihar edenlere rehberlik etmek amacıyla bir büro
açar ve şöyle bir ilanla intihar etmeyi düşünen insanlara seslenir:
“Mezar ile senin arana kollarımı uzatıyorum.
İtimadla ellerime sarıl. Seni uçurumun kenarından
kaçırayım...” (Gürpınar, 1945, s. 8)
Bir gün doktorun bürosuna gelen Ahmet Sami Bey; kızının, izni
dışında
biriyle
evlenmek
istediğini,
kendisinin
bunu
engelleyemediğini ve izin vermemesi durumunda kendisini intiharla
tehdit ettiğini belirtir. Genç kızı ve sevgilisi Nüzhet’i bürosuna çağıran
doktor onların sorunlarına çare ararken kızın babası içeri girer ve
delikanlıya kızarak onu muayenehaneden kovar. Delikanlının odadan
çıkmasıyla, kız da onun peşine takılır. İki genç kiraladıkları bir
otomobille Kilyos Plajı’nda intihar etmek isterken kurtarılırlar:
“(...) Denizin içinde koşarlarken onları
görüyorduk.. Nihayet Karadeniz’in insana doymayan
aç ağzı bu iki genç başı da bütün bütün yuttu. Artık
tehlike
mıntıkasının
sularına
kapılmışlardı...
Yaklaştık. Üzerlerine atıldık... Bize teslim olmak
istemeyerek kollarımızın arasında hâlâ boğulmak
arzusuyla didişiyorlardı. Mücadeleden nihayet bitab
düştüler. Kolları, ayakları hareketsiz kaldı, isyanda
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devam edemediler, bin meşakkatle onları suların
içinde sürükleyerek karaya çıkardık.” (Gürpınar,
1945, s. 56-57)
Aile baskısı bu iki genci intihara sürükleyen sebeplerin başında
gelir. Özellikle ergenlerin aşk ilişkilerinde aile baskısı sorunu çözmek
yerine sorunu daha fazla çetrefilleştirerek onları intiharın kıyısına
sürükler. Vasfiye ve Nüzhet gibi gençler aile içi ilişkilerin esnek
olmamasından yakınarak bu ortamdan kurtulmanın tek yolunu
intiharda bulurlar. İki âşığın birlikte intihara girişmesine, gerek edebî
eserlerde, gerek sanatçıların gerçek hayatlarında, gerekse sıradan
insanların hayatlarında da rastlarız. Celal Odağ, bu tip intiharlara
“Çiftli İntihar” (Özkıyım) adını verir.13 Virginia Woolf, Heınrıch Von
Kleıst, Stefan Zweig... başta olmak üzere dünyada örneğine
rastladığımız bu tür intiharlarda amaca ortak yürüme söz konusudur. 14
Bu romanda ise çiftli özkıyım girişimi gerçekleşmez ve intihar etmek
üzereyken kurtarılan iki genç evlendirilir.
Doktor Nusret Hulki Bey’e Halikoğlu Halik imzasıyla mektup
gönderen Adil Cevri Bey, cariyesi Gülfem’in aşkından ötürü intihar
girişiminde bulununca eve giden doktor, onu intihardan vazgeçirmeyi
başarır:
“Doktor beyefendi lütfunuzun şükranını ifâdan
âcizim.. Siz yetişip de revolverden kurşunları
çıkarmamış olaydınız, kimbilir bugün başımıza ne
felâketler gelmiş olacaktı.” (Gürpınar, 1945, s. 80-90)
Romanda, birbirlerini seven Gülfem ile Veysi kavuşmalarına izin
verilmeyince toplumu cezalandırmak amacıyla denize atlayarak
intihar ederler. Sahilde bir taşın altına sakladıkları mektuplarında
kendilerini intihara sürükleyen sebepleri şöyle anlatırlar:
“ Muhterem zabıtaya,
Bu dünyada Allah’tan gayrı kimsemiz yoktur.
13
Celal Odağ: İntihar (Özkıyım) Tanım- Kuram- Sağaltım, İzmir Psikiyatri Derneği,
İzmir, 1990, s. 28
14
“ Özkıyım girişimlerinin başka bir biçimini “çiftli özkıyımlar” oluşturur. “Özkıyım
anlaşmaları” ya da “çiftli özkıyım” diye adlandırılan bu tür girişimler, iki insanın aynı
zaman ve genellikle aynı yerde kendilerini öldürmek üzere yaptıkları karşılıklı
anlaşmaya dayalı bir eylem olarak anlaşılırlar... Ben bu tür özkıyımlarda bir
“anlaşma”dan çok bireyselliğin ortadan kalktığı, benlik sınırlarının çözüldüğü ve
böylece iki kimsenin birleşmesine olanak sağlayıcı bir ruhsal yapılaşmanın etkili
olduğunu düşünmekteyim.” (Celal Odağ, a.g.e., s. 28)
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İçine doğduğumuz ve ölümümüzden sonra
döndüğümüz iki dünya da bir Rabbın malikânesidir.
Masumane seviştik. Heyhat ki, birbirimizin olamadık.
Medeniyetin kalp birliklerine mani insafsızca o kadar
garip âdetleri var ki... Sevmeyi hak tanımayan beşerî
kanunların istibdadından kaçıyoruz. Kurtarılmak
tehlikesine uğramamak için sahilin en tenha bir yerini
seçeceğiz. Pek çok aşkları örten büyük mezarın mavi
suları, halâskâr dalgalarının kucağında bizi de
uyutmak lütfunu gösterecektir. Ölümleri kimsenin
ruhunu sızlatmayacak.
İşte iki imza: Veysi, Gülfem” (Gürpınar, 1945,
s.115-116)
Veysi ile Gülfem’in intiharında evlenmelerine izin vermeyen
topluma karşı girişilen sosyal bir eleştiri söz konusudur. Onların
intiharı bir yandan toplumdan yardım isteğini içerirken öte yandan
topluma bir başkaldırı, bir lânet okuma anlamı taşır. Sevgililerin
intiharında toplumu yadsıma ve kitleye duyduğu hıncı kendi benine
yöneltme söz konusudur.15 İki amaç bu dünyada yakalayamadıkları
mutluluğa öteki dünyada kavuşmayı ana gaye olarak görürler.
Yine aynı romanda Muammer Efendi, ikinci karısından en
küçük çocuğunun kendisinden olup olmadığından şüphelendiği için
intihar eder:
“(...) Muammer Efendi, yeni doğmuş çocuğunun
kendi sulbüne nisbeti hesabında şüphelere düşmüştür.
(...)
Yeni doğan çocuğunun kendi sulbine nisbetini
bir türlü zihnine sığdıramayan Muammer Efendi
ateşler içinde kalan beynini bir revolver kurşuniyle
büsbütün
yakarak
şüphelerinin
azabından
kurtuluyor...” (Gürpınar, 1945, s. 22)
Yine bu romanda Marangoz Şakir Efendi’nin evinde hizmetçilik
yapan Hayriye, kaybolan bir altın bilezikten dolayı hırsız damgası
yiyince, bu iftirayı kaldıramaz ve masumluğunu intihar ederek
haykırır.
“Marangoz Şakir Usta’nın evinde kaybolmuş bir altın bilezik
sirkati hakkındaki bütün zanlar hizmetçi Hayriye’ye çevrilmiştir.
15

Yusuf Alper, Erhan Bayraktar, Özgür Karaçam: Herkes İçin Psikiyatri, Gendaş
Yayınları, İstanbul, 2000, s. 333
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(...)
Altın bilezik sirkatinin iftirası altında ezilen
zavallı Hayriye bir iple kendini erik ağacına
sallandırıyor...”.(Gürpınar, 1945, s. 22 - 23)
Aynı romanda Doktor Nusret Hulki Bey’i ziyaret eden ve üç kez
evlenmesine rağmen mutlu olamadığını söyleyen Saffet Avni Bey,
intihar etmeyi düşünür:
“- Doktor beyefendi, ıstırablara düştüğüm
anlarda intihar ufukta yanan bir cankurtaran feneri
gibi gözlerimin önünde parladı durdu.
(...)
- Evli misiniz
- İkisini boşadım. Üçüncüsüyle de dargınım.”
(Gürpınar, 1945, s.120-123)
Saffet Avni Bey, evlendiği iki kadında huzuru bulamayınca
üçüncü evliliğini gerçekleştirir; ama üçüncü karısı da ona aradığı
mutluluğu sunamaz. Mutlu evlilikler insana yaşama sevinci sunup onu
hayata bağlarken mutsuz evlilikler kişiyi intihara yöneltebilir.16 Bu
olumsuzlukları her iki evliliğinde de yaşamış olan Saffet Avni Bey,
üçüncü karısıyla da anlaşamadığını görünce intihar etmeyi düşünür.
Yine romanda Doktor Nusret Hulki Bey’in odasına gelen Ahmet
Sami Bey adında biri, Çarşamba semtinde oturduğunu ve
mahallelerinde bulaşıcı hastalık gibi intihar vakalarının çoğaldığını
belirtir. Mahallelerinde Nezahat adlı genç bir kızın sevgilisi
Sadettin’in başka bir kızla nişanlanmasını içine sindiremediği için
kuyuya atlayarak intihar ettiğini belirtir:
“(...)Sevgilisi Saadettin’in diğer bir kızla
nişanlanmak üzere bulunduğunu duyan Nezahat
ye’sine derin bir kuyunun siyah suları içinde nihayet
veriyor.”(Gürpınar, 1945, s. 23)

16
“... evlilik, erkeği ve kadını çözülmez bir beraberlik içinde kaynaştırır… Mutlu bir
evlilik, hayatın en büyük mutluluğudur. Mutsuz bir evlilik ise insana bir cehennem
hayatı yaşatır. Fakat, sözünü ettiğimiz çatışma daha da da beterdir. Kurbanlar zaman
zaman bu çatışmayı önleyebileceklerini sanırlar. Fakat, bundan kurtulmanın şansını ve
imkânını çoktan kaybettiklerini de gayet iyi bilirler ve böylece “Hayatlarının çizdiği
yolda yürümekte devam ederler.” (Oswald Schwarz: Cinsiyet Psikolojisi, (Çev. Halis
Özgü), Özgü Yayınevi, İstanbul, 1971, s. 267–268)
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Bu romanda Çatana Arif adında biri intiharı şantaj amacıyla
kullanır. Doktora gelen ve yoksul olduğu için intihar etmeyi
düşündüğünü söyleyerek doktordan para sızdırmayı düşünen Çatana
Arif, doktorun ertesi gün kendisine etkili bir ilaç vererek onu öte
dünyaya acısız bir şekilde yollayacağını duyunca, bir daha büroya
uğramaz:
“- Ölüm kararım katidir. Fakat ne şekilde
olacağını henüz tayin etmedim...Önüme ne çıkarsa ip
mi? Deniz mi? Bıçak mı? Zehir mi? Kurşun mu?..
Bunların
hepsi
çok
ıztıraplı
ölümlerdir.(...)Şimdi sana yarım
bardak iksir içireceğim.
- Ey y y y y...
- Bir saat sonra derin bir uykuya dalacaksın... bir
daha
uyanmayacaksın.. hiçbir acı duymıyacaksın....
Bir kupa ecel şerbetini ha... Yoluna koyacak bir
iki işim var...onları tezgahlayayım... Yarın öbür gün
gelirim... Allah’a ısmarladık doktor beyefendi...”
(Gürpınar, 1945, s.16)
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Dirilen İskelet (1946) romanında
İstanbul’un Eyüp semti mezarlığında geceleri ölülerin dolaştıklarını
haber alan ve olayı araştırmak üzere Banu Hanım’ın evine giden Ferdi
Bey, Banu Hanım’a âşık olur. Ferdi Bey, Avrupa’da kötü ruhları
korkutmak amacıyla evlere konmuş iskeleti gördükten sonra
İstanbul’daki evine de bir iskelet yerleştirmeyi düşünen biridir. Bu
amaçla Eyüp taraflarındaki mezarlıklarda doktor arkadaşıyla iskelet
parçaları toplarken, başlarında sarıklarıyla ölülerin dolaştıklarına şahit
olur. Zaman zaman iskeletler de hareket ederler. Olayı araştıran Ferdi
Bey bütün olayların Banu adında bir kızın başının altından çıktığını
tespit eder. Banu Hanım’ı görür görmez ona âşık olan Ferdi Bey,
başlangıçta ona aşkını itiraf edemeyince intiharı düşünür:
“(...) Tayfur’un, her hareketinde ifratperest olan
bu çocuğun zihni aşk ile intihar arasındaki bu
serhadlerde dolaşıyordu.
O, çok defa dolu rövelveri şakağına götürdü.
Parmağını tetiğe koydu. Hayatla ölüm arasındaki pek
uzun ve pek kısa mesafeyi ölçmeye uğraştı. ..
Gazetelerde tesadüf ettiği intihar vakalarını alelâde bir
okuyucu nazarıyle değil bir müdekkik tetebbüiyle
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okuyor. Hayattan çıkmak için nevmidlerin en çok
intihâp ettikleri ölüm nev’inin hangisi olduğunu
bilmek istiyordu. Kurşun, ip, su, zehir... Bunlardan
hangisi en ziyâde revacda?... Bunlardan hangisi en
ziyade can kurtarıyor?...” (Gürpınar, 1946, s. 208)
Ferdi Bey, büyük bir sinirle girdiği evde âşık olmaktan kendini
kurtaramadığını Banu Hanım’a duygularını açamayınca, platonik
aşkından boğulmak üzereyken depresyona girer17 ve intiharı etmeyi
düşünür.
Tebessüm-i Elem adlı romanda, evli olduğu halde karısı Ragıbe
Hanım’ı bir fahişeyle aldatan, parasız kalınca fahişe dostunu
başkasına kaptıran Kenan Bey alafranga tipe iyi bir örnektir. Dostunun
kendisini terk etmesinin ardından bunalıma girer. Pişman olup
karısına dönen; fakat karısını Ömer Numan Bey’le evlenmiş ve mutlu
gören Kenan, cinnet geçirdikten sonra hareketlerini kontrol
edemeyince denize atlayarak intihar eder:
“Kenan’ın bu mezbuhâne-i enini uzaklarda
denizin yutucu karanlık ağzı içinde, feryâd-ı
istimdâdla birçok adamlar boğuluyor gibi meş’um
akisler yaptı. Boğulan kimse değil Kenan’dı. Başı
döndü. Kayaların üzerine yıkıldı. Sükûtunun acısını
duymadı. Gözleri kapandı. Baygın mıydı, ayık mı?
Kafatasının içinde beyni titredi. Asâbı sızlatan bu
resm-i geçitin azabından kurtulmak için ağır ağır
kalktı, oturdu, gözlerini açtı. En cehennemî hurâfe-i
ru’yet işte o zaman vakı’ oldu… Kenan câmid bir
kütle gibi kayaların üzerine serildi…Tâ tepede çamlar
arasındaki virân değirmeninin baykuşları Kenan’ın
tebessüm-i elemine te’kiden güldüler…” (Gürpınar,
1923, s.664)
Kenan, edebiyatımızda Felatun Bey, Şatıroğlu Şöhret, Meftun
Bey’in uzantısı olan bir tiptir. Sonunun trajik olmasıyla diğer
17

Depresyona girenler kendilerini “işe yaramaz”, “yetersiz” ya da “başarısız” biri
olarak görebilirler. “Aranan özellikler”e sahip olmadığına gerçekten inandığı için,
kişinin benlik saygısı ve kendine olan güveni de kötü bir biçimde etkilenir. Şahıs
karar vermede güçlük çekmeye başlar. Geçmiş hataları ve kusurları üzerinde takılıp,
çeşitli suçlar ya da bağışlanamaz günahlar işlediğini düşünebilir.( Ivy M. Blackburn:
Depresyon ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996, s. 10)
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karakterlerden ayrılan Kenan, filozofça yaşamayı, sözlerinin arasına
Fransızca sözcükler yerleştirmeyi, güzel giyinmeyi seven ve öz
kültürünü küçümseyen biridir. Sosyalist geçinir; fırsat buldukça
kulaktan duyma Sosyalizm’i yaymaya çalışır. Avrupalılara özenir.
Eski karısının mutlu olduğunu ve kendisini kabul etmediğini görünce
boşluğa düşer. Yaptığı öz eleştiride haksızlığı ortaya çıkan Kenan,
halüsinasyonlar görmeye başlar. Halüsinasyon, birçok intiharda ön
aşamadır. Kişiyi önce şizofreniye, ardından intihara götürür. Hüseyin
Rahmi Gürpınar’ın romanlarında “tip” olabilme özelliğini kazanan
Kenan, alafranga yaşam uğruna kendi hayatını mahveder.
Sonuç
İntihar, yüzyıllardır insanın kendi hayatını kendi eliyle
sonlandırma trajedisi olarak, gerek güncel hayatta gerekse kurgu
dünyası olan romanda önemini korumaya devam etmektedir.
Hüseyin Rahmi Gürpınar, II. Abdülhamid’in baskıcı yönetiminin
de etkisiyle, intihar temini romanlarında yoğun olarak işleyen
yazarlardan biridir. Servet-i Fünûn döneminde eser vermeye başladığı
halde, topluluğun dışında kalan yazarın romanlarında görülen intihar
olgusu, dönemin kasvetli havasına bağlanabilir. Hüseyin Rahmi’nin
incelediğimiz romanlarında, 16 kahramanın intihar olgusuyla ilgili
olduğunu tespit ettik. Müntehirlerin, intihar öncesi psikolojik
çöküntülerini okuyucuyla paylaşan Hüseyin Rahmi, bazı romanlarının
(Ölüm Bir Kurtuluş Mudur?) kurgusunu intihar olgusu üzerine
kurmuştur.
Hüseyin Rahmi’nin romanlarında intihar eden karakterlerin
cinsiyetine baktığımızda bu karakterlerden 8’inin kadın; 6’sının ise
erkek olduğunu görürüz. 5 karakter ateşli silahla, 5’i denize atlayarak
intihar ederken, 1’i zehir almak suretiyle, 1’i de kendini asmak
suretiyle intihar etmiştir.
Roman karakterleri, aşk duygusunun yarattığı depresyon sonucu,
çaresiz olduklarını kabul ederek intihara başvururlar. İntihar eden
şahısların ortak özellikleri zayıf bir kişiliğe sahip olmalarıdır. Bu zayıf
kişilerin düzenli bir hayatı yoktur. Müntehirler, varlıklarını
başkalarına borçlu oldukları için, başkalarının yokluğu ya da
başkalarının etkisi sonucu boşluğa düşer ve tek çarenin intihar
olduğuna inanır. Özellikle, genç kızlarda aşk duygusuyla ilintili olarak
namusun kirlenmesi bireyi intihara yönelten sebeplerin başında gelir
(İffet, Billur Kalp).
Yasak aşkın da roman kahramanlarını intihara yönelttiği görülür.
Evli kadınların başka erkeklerle yaşadıkları gayrimeşru aşk, onları
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hem aileleri hem de toplum karşısında suçlu duruma getirir. Bu
kadınlar; kocalarına, ailelerine ve topluma hesap verememenin
acziyeti içerisinde intihara sığınmaktan başka çare bulamazlar.
Kirlenmiş namuslarını gizleme amacı, aldatılma ve terk edilme
endişesi, aşkını itiraf edemeyip yalnızlığa mahkûm olma, sevgiliden
ayrı kalma veya ona kavuşamama ihtimali de (Bir Muadele-i Sevda,
Şıpsevdi, Sevda Peşinde, Kesik Baş, Dirilen İskelet) roman
kahramanlarını intiharın eşiğine sürükler. Bazı romanlarda kahraman,
sevgilisine duyduğu platonik aşkı yüreğinde taşımaya tahammül
edemez; sevgiliden yüz bulamamanın verdiği üzüntüyle kendine
nefret besler ve intiharı tek çözüm yolu olarak görür. (Son Arzu)
Yaptığı kötülüklerden dolayı kendini cezalandırma insiyakıyla
cinnete sürüklenen karakterler genellikle intiharı seçer (Tebessüm-i
Elem, Ben Deli Miyim?, Cehennemlik). Yazar, romanların bazılarında
intihar olgusunu caydırma amacıyla da kullanır. O, roman
kahramanlarını intiharın kıyısına sürüklerken, okuyucuya intihar
eyleminin ne denli olumsuz bir eylem olduğunu hatırlatma amacı
güder. (Ölüm Bir Kurtuluş Mudur?).
Hüseyin Rahmi, Natüralist felsefenin de etkisiyle, romanlarında
intihar eylemini sosyal eleştiri unsuru olarak işler. Kişiler toplum
içinde görülen aksaklıkların sonucu ruhsal bunalım yaşayıp intihara
sığınırlar. Bu eylemi doğru bulmayan yazar, sosyal sorumluluk taşıyan
bir aydın bilinciyle intiharın yanlış bir seçenek olduğu düşüncesini
okuyucuya onaylatmak ister. Bireyi intihara sürükleyen süreci,
gerçekçi bir gözlemle ele alırken, psikolojik tahlillere başvurmayı da
ihmal etmez.
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Postmodernizm Bağlamında Hilmi Yavuz’un
Üç Anlatı Adlı Eseri
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Özet
Genellikle şair kimliği ile bilinen Hilmi Yavuz, birçok alanda eserler
vermiş çok yönlü bir şair ve yazardır. Postmodernizmin yoğun biçimde
tartışıldığı son dönem sanat, edebiyat ve felsefe ortamında “Üç Anlatı” adlı
yapıtıyla postmodernist roman (anlatı) tartışmalarına da katılan Hilmi Yavuz,
edebiyatçı kimliğinin bir başka yönünü de kamuoyuyla paylaşmış olur.
Temelde postmodernizmin bilinçli bir denemesi olarak kaleme alınmış
izlenimi veren, “Taormina”, “Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri”, ve “Kuyu”
adlı üç bağımsız anlatıdan müteşekkil “Üç Anlatı”, Türk Edebiyatı’ndaki
postmodern anlatılar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada “Üç
Anlatı”
postmodernist
anlatının
temel
özellikleri
bağlamında
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Postmodern Roman, Hilmi Yavuz, Üç Anlatı,
Taormina, Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri, Kuyu, Üstkurmaca,
Metinlerarasılık

By the Sense of Postmodernizm the Book of Hilmi Yavuz Named
Üç Anlatı
Abstract
Hilmi Yavuz usually known by his poet certificate, is a multi
dimensional writer that has lots of products at several areas. Recently
postmodernism has started to be highly discussed at the art, philasophy and
science area, Hilmi Yavuz had attended these discussions with his “Üç
Anlatı” work and he has shared an other dimension of his literature
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certificate with public opinion. “Üç Anlatı” which has been seen as to be
consciously written as a try work of postmodernism in bask, composed of
“Taormina”, “Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri” and “Kuyu”, has an
important place among the postmodern works in the Turkısh literature. In this
work “Üç Anlatı” was tried to evaluate in the context of basic features of
postmodernist narrative.
Key words: Postmodern Novel, Hilmi Yavuz, Taormina, Fehmi K.’nın
Acayip Serüvenleri, Kuyu, Preperation, İntertextualite

Postmodernizme Genel Bir Bakış
Postmodernizm kavramı ilk olarak 1870’lerde İngiliz ressam ve
sanat eleştirmeni Watkins Chapman tarafından kullanılır. Chapman
tarafından izlenimci sanat akımından daha modern ve avangard1
resimleri nitelendirmek için kullanılan bu kavram, süreç içerisinde
resim başta olmak üzere öteki sanat dallarını etkileyen bir fenomen
haline gelir. Önceleri daha çok olumsuz bir kavram olarak algılanan
postmodernizm, modernizmin devamı olarak değerlendirildiği gibi
modernizmi aşan kendine özgü özellikleri olan bir akım olarak da
görülmüştür. Aslında postmodernizm tartışmalarının kökeni 19.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren modern düşüncenin temelini
oluşturan pozitivizme olan inancın sarsılmasına dayanır. Einstein’ın
“görecelik” kuramı, Boutroux’un “Doğa Yasalarının Olumsallığı”
adlı eserinde doğa yasalarının bir yanılsama olduğunu ileri sürmesi,
Bergson’un sezgicilik üzerine yaptığı çalışmalarla bilimsel düşünceye
ilişkin şüphelerini dile getirmesi ve Kant’ın formalist
entelektüalizmine karşı çıkması, artık kıta Avrupa’sında pozitivizme,
akla, bilime dayanan düşünce biçiminin sarsılmaya başladığını
gösterir.2
Kökeni 1870’li yıllara kadar giden postmodernizmin, belirli
aralıklarla bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanında kullanılmasına
rağmen moderniteye karşı bir anlam kazanması XX. yüzyılın ikinci
yarısına tekabül eder. Zira gerçek anlamda postmodernist bir akımdan
bahsetmek için XX. yüzyılın ortaları milat olarak kabul edilir.3 Birçok
1

Funda Kızıler, Patrıck Süskınd’in Parfüm Adlı Romanında Modernist ve
Postmodernist Açılımlar, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk
Üniversitesi, Erzurum 2003, s. 109.
2
Cengiz Ertem, “Türk Romanında Modern Arayışlar ve Postmodernizm”,
Varlık Dergisi, S.2000/7, s.72.
3
Stuart Sim, Postmodern Düşüncenin Sözlüğü, Çev. Mukadder Erkan, Ali
Utku, Babil Yayıncılık, Ankara 2006, s. X.
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kuramcıya göre ise II. Dünya Savaşı bir paradigma kırılması yaratır.
Bu dönemde Batı dünyasının I. Dünya Savaşı’nda sarsıntıya uğrayan
değer yargıları yıkılır4 ve postmodernizm, toplumsal yapıdaki bu altüst
oluşun yarattığı siyasi, düşünsel, kültürel ve ekonomik ortamda
gelişir. Bu değişimin alt yapısını oluşturan siyasi, sosyal ve ekonomik
şartlar ise yüzyılın başından itibaren olgunlaşmaya başlamıştır.
Örneğin, 1917 yılında Alman Rudolf Pannwitz, modern Avrupa
kültüründe nihilizm ve çöküşün; milliyetçi, militarist ve seçkinci
değerleri ön plana çıkaran postmodern insanlar yarattığını öne sürerek
postmodern kavramının Avrupa uygarlığından kesin bir kopuş
olduğunu dile getirir.5
Ortaçağ’ın din merkezli insanlık düşüncesinin yanı sıra
aydınlanma ve modernizm döneminin akıl merkezli düşünme
biçimleri de postmodernizm tarafından sorunsallaştırılır.6 Postmodern
anlayış bu çelişkinin derinleşmesine, varlığı bir bütün olarak
algılamak ve değiştirmek anlayışının sarsılmasına ve politikadan
sanata kadar birçok alanın yeniden sorgulanmasına, tanımlanmasına
ve düzenlenmesine yol açar. Merkezi anlayışın yok olmasına sebep
olan bu durumun etkisiyle yaşamı parçalara ayırarak anlamlandırma
çabası önplana çıkar. Zira “ister şevkle ister alaycılıkla, “merkezi ilke”
nosyonunun kendisi tam da postmodern”7 durumun sorunsallaştırdığı
bir kavramdır ve merkezi parçalanmış, polifonik, renkli bir ortamı
işaret eder.
Merkezi ilkenin parçalanması, Lyotard’ın ifadesiyle “büyük
anlatıların”8 yani Marksizm, liberalizm, kapitalizm gibi modernist
ideolojilerin artık iflas ettiği fikrini yaygınlaştırır. “Büyük anlatıların”
toplumun ve bireyin ihtiyaçlarına cevap veremediği bir dönemin
ruhunu yansıtan postmodernizm, sanattan siyasete, mimariden
sinemaya, müzikten felsefeye, bilimden günlük yaşama kadar birçok
alanı etkisi altına alır. Modernizmin seçkinci yüksek sanatına karşı
pop sanatı ve müziği, sinemada Yeni Dalga’yı, edebiyatta Yeni
4

Funda Kızıler, Patrıck Süskınd’in Parfüm Adlı Romanında Modernist ve
Postmodernist Açılımlar, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk
Üniversitesi, Erzurum 2003, s. 107.
5
İsmet Emre, Postmodernizm ve Edebiyat, Anı Yayınları, Ankara 2004, s.48.
6
Dilek Doltaş, Postmodernizm Tartışmalar ve Uygulamalar, Telos Yayınları,
İstanbul 1999, s.21.
7
Niall Lucy, Postmodern Edebiyat Kuramı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul
2003, s. 15.
8
J.F. Lyotard, Postmodern Durum, Vadi Yayınları, 2.Basım, Ankara–1997,
s.68.
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Roman’ı yücelten kültür karşıtı bu akım, büyük anlatılara olan inancın
daha da zayıflamasına neden olur.
Postmodernizm, 1970’li yıllardan itibaren mimari, dans, resim,
müzik, edebiyat ve sinema alanında hızla yayılmaya başlar ve
1980’lerde
modernizmle
postmodernizm
arasındaki
kopuş
belirginleşir. Aynı dönemde Amerikan merkezli postmodernizm
tartışmaları da kıta Avrupa’sına kayar. Her kavramın önüne getirilen
post ifadesi, artık modernist söylemin terk edilerek yeni yaklaşımların
önünün açıldığını işaret eder. Bu süreç dünyanın politik yapısını da
derinden etkiler: Reagan dönemi ile Amerika’da, Teacher dönemi ile
İngiltere’de postmodern bir sağ anlayış gelişirken, Latin Amerika’da
postmodern sol hareketler güçlenir. 3. Dünya olarak kabul edilen
bölgede ise anti-modern, yerel, tarihsel ve kültürel bilinci ön plana
çıkaran politik yaklaşımlar önplana çıkar. Aydınlanma karşıtı
görüşler, bilim karşıtlığı ve fundamentalizm yükselişe geçer. Bilhassa
11 Eylül olayları postmodern bir savaş olarak algılanır, dünyanın en
güçlü ve güvenli ülkesi olarak kabul edilen Amerika bir anda
dünyanın en güvensiz yeri haline dönüşür.
Ayrıca Sovyet bloğunun çökmesi, dünyanın iki kutuplu bir
yapıdan arınması; kapitalizmin büyük galibiyeti olarak lanse edilir.
Fakat ortaya çıkan yeni durumun insanlığı felakete sürüklemesi, artan
terör, savaş, açlık vb… sıkıntılar, tüm dünyada güvenilecek ve
sığınılacak herhangi bir düzenin kalmadığı fikrini yaygınlaştırır. Irak
savaşı ile birlikte yeni füzelerin, bombaların, silahların kullanılması
“elektronik, teknolojik ve postmodern” bir savaş anlayışını
geliştirirken, bu savaşların televizyonlarda ve internet ortamında canlı
olarak yayınlanması insanların, içinde yaşadıkları dünyayı sanal bir
âlem olarak algılamasına yol açar.
Sanatın, kültürün, ideolojinin, felsefenin, müziğin vb. birçok
alanın ezberini bozan, tüm değerler sistemini ters yüz eden
postmodernizm, doğal olarak edebiyatı da etkiler. Modern romanının
yerini yavaş yavaş postmodern anlatı almaya başlar. Aslında birçok
eleştirmene (Madan Sarup, Yıldız Ecevit vb.) göre postmodern
anlatılar, içerdikleri farklılıklara rağmen estetik çizgi göz önüne
alındığında modernizmle benzerlikler taşır ve bir bakıma onun
içerisinde gelişir. Postmodernizm kesin sınırlarla modernizmden
ayrılmamasına rağmen merkezsiz, kuşkucu ve çoğulculuğu oyun
haline getirmiş postmodernist anlatının, her türlü özdeşlik ve sabitlik
biçimine kuşkuyla bakan9 bir karakter taşıması, onu modernizmden
uzaklaştırır.
9

Kızıler, a.g.t., s. 107.
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Sonuçta bir metnin postmodern olarak değerlendirilmesi
anlatısal özelliklerine değil, bu özelliklerin kaynağı olan geleneklerin,
düşüncelerin ve kavramların sorunsallaştırmasına dayanır. Bunun
dışında, çoğulculuk, kurmaca, üstkurmaca, oyun, metinlerarasılık,
türlerin karnavallaşması, ironi, susku, parodi ve pastij gibi unsurlar
postmodernist bir metni, modern bir metinden ayıran temel farklar
olarak sıralanabilir ve postmodern olarak nitelenen bir anlatı da
genellikle bu unsurlar bağlamında tahlil edilir.
Türk Romanı ve Postmodernizm
Postmodernizmin Batı ve Türk edebiyatına yansıması arasından
bir paralellikten söz edilemez. Zira Türk romanı Tanzimat ile birlikte
doğmuştur ve kökeni Batı romanından yapılan çevirilere
dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin gerileme ve dağılma dönemi ile
başlayan Batılılaşma hareketleri Tanzimat Dönemi ile yoğunlaşır ve
toplumsal yaşamın bir parçası haline gelir. Batı kökenli birçok yenilik
ve değişim Türk romanına yansır; fakat bu yansımanın Batı romanı ile
Türk romanı arasındaki düzey yakınlığından kaynaklandığını
söylemek zordur. Batı romanı modernizmi aşıp postmodern bir
düzleme eriştiğinde Türk romanı modernist romanın avangardist
örneklerini yeni yeni üretmeye başlar.10 Çünkü Türkiye için hem
toplumsal hem siyasi hem kültürel anlamda kırılma noktası olan
kentlileşme, ciddi anlamda 1960’lı yıllarla birlikte yoğunlaşır ki bu
kentlileşme süreci modernist ve postmodernist Türk romanını doğuran
koşullarla doğrudan ilintilidir.
Köyden kente göç olgusunun yoğunlaşmasıyla birlikte Türk
romanında önemli değişimler meydana gelir. Türk roman geleneğinde
önemli bir konuma sahip olan Anadolu romanının yerini, kent
yaşamına, yabancılaşmaya ve bireyselleşmeye dayalı sıkıntılara
odaklanan yeni bir roman anlayışı alır. Köyden kente gelen kesimlerin
kentlileşmesi ve Türkiye’de kapitalist bir burjuva sınıfının oluşması
neticesinde, bu iki kesim arasındaki çatışma romana yansır. Artık
romanlarda, köylü hikâyeleri yerine kimlik bunalımları yaşayan,
yaşadığı yere yabancılaşmış, bilinç ve kültür düzeyi daha yüksek
kesimlerin sorunları işlenir. “Burjuva kökenli yazarların kaleminde
hayat bulan bu yeni insan, sınıfsallığın zincirlerini kırmış, iç
dünyasında varoluşsal kimlik sorunsallarıyla boğuşmakta, insan

10

Yıldız Ecevit, Türk Edebiyatında Postmodernist Açılımlar, İletişim
Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2004, s. 85.
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ruhunun karanlık bölgelerinde Dostoyevski türü bunalımlar
yaşamakta, kafkaesk labirentlerde kendini yitirmektedir.”11
Bu yeni insan tipini anlatan modernist romanın ilk örnekleri
1970’li yılların başında yazılır. Örneğin 1972 yılında yazılan
Tutunamayanlar hem kendi yazıldığı dönem içerisindeki romanlardan
hem de o güne dek yazılmış olanlardan, biçim ve içerik bakımından
oldukça farklı bir eserdir. Atay’ın Tutunamayanlar’ı, iç ve dış
dünyalar arasındaki sınırların silindiği, farklı ontolojilerdeki
gerçekliklerin farklı biçim ve anlatım öğeleri aracılığıyla çok katmanlı
bir yapı içinde verildiği bir romandır.12 Yazıldığı dönem için, oldukça
farklı ve özgün bir yaklaşıma sahip olan Tutunamayanlar, toplumsal
konulardan ziyade, insanın iç dünyasına, insan bilincinin kıvrımlarına
ve bilinçaltına yönelir. Bu sebeple Atay’ın romanı, ezen-ezilen ilişkisi
ekseninde dönen kurgu kalıplarıyla oluşturulmuş egemen roman
anlayışından bir kopuş olarak değerlendirilebilir. Atay, ideolojik bakış
açsından sıyrılarak insana yönelir, ideolojilerin artık yaşamı veya
insanı tamamıyla açıklamaya ve mutlu etmeye yetmeyeceği
düşüncesini ileri sürerek bir anlamda postmodernist bir anlayışın da
ilk işaretlerini verir.
Kimseyle iletişim kuramayan, toplum dışına itilmiş ve bu sebeple
kurtuluşu ölümde arayan Zebercet’in hikâyesiyle modern romanın
önemli bir örneğini veren diğer yazar da Yusuf Atılgan’dır. Yusuf
Atılgan’ın romanlarında; modern insanın bunalımlarına, sıkıntılarına,
içe kapanıklığına, yer yer sapkınlığa vardırılan cinselliğine,
iletişimsizliğine ve yabancılaşmasına tanık oluruz.13 Modern bireyin
yalnızlığını ve anlamsız yaşamını; toplumun ezdiği, dışladığı
bireylerin öyküsünü modernizm bağlamında anlatan Atılgan, tıpkı
Oğuz Atay gibi hissettiklerini romanın yalnız içeriği ile değil
biçimiyle de dile getirir.14
Türkiye’de postmodernizm tartışmaları açısından önemli bir
kırılma noktasını da 12 Eylül darbesi oluşturur. Çünkü “Türkiye’de 12
Eylül askeri darbesi ile başlayan ekonomik, siyasal, toplumsal ve
ideolojik şekillenmenin sonucunda bir kültürel bölünme yaşandığını
söyleyebiliriz. Bu kültürel bölünme ve sosyolojik kırılma toplumu
11

Yıldız Ecevit, , “ Yok Olmanın Estetiği Ya Da Türk Romanında Bir
Romantik ”, Varlık Dergisi, Mart 2006, S.2006/03, s. 44.
12
Ecevit, Türk Edebiyatında Postmodernist Açılımlar, s. 86.
13
Ali İhsan Kolcu, Yusuf Atılgan’ın Roman Dünyası, Toroslu Kitaplığı,
İstanbul 2003, s. 185.
14
Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış – 3, İletişim Yayınları,
10. Baskı, İstanbul 2004, s. 323 vd.
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oldukça etkiler. Nitekim “kendini taşradan, yoksulluk ve isyandan
ayıran, kendini bütün bu çelişki ve çatışmaların dışında tanımlamak
isteyen bir Türkiye çıkmıştı ortaya. Bu kültürü çarçabuk üstlenen bir
kesim, bundan böyle yalnızca alışık oldukları şeyleri görmeye başladı.
Objektiflere takılanlar arasında işsizlik, açlık, evsizlik, hastane
kapılarında bekleyen insanlar, kısaca yoksulluk görüntüleri yer
almıyordu elbette.”15
1980 darbesiyle oluşan atmosfer romana da yansır ve roman, hem
ele aldığı konular hem de bu konulara yaklaşım tarzı açısından değişir.
Değişim romanın hem içeriğini hem de biçimsel özelliklerini etkiler.
Askeri darbenin yol açtığı sosyo-politik değişimler, edebiyatta biçimci
eğilimlerin artmasına neden olur, dünya genelinde Marksist devlet
sistemlerinde gözlemlenen çöküşlerse edebiyatta bireyci eğilimlerin
ön plana çıkmasını körükler.16 Öte yandan Batı edebiyatında görülen
bireyci ve biçimci gelişmeler, yoğun çeviri etkinliğinin de desteğiyle,
1980 sonrası Türk edebiyatında kendine azımsanmayacak sayıda
yandaş bulur. Dünya edebiyatından çeviriler yapılması, kentli insanın
yabancılaşması ve yalnızlaşmasıyla birleşince ortaya postmodernist
bir durum ve bu duruma uygun anlatı örnekleri çıkar. 1990’lı yıllardan
sonra postmodernist anlatılar Türk edebiyatındaki ağırlığını daha fazla
hissettirir.
Sonuçta, birçok boyutuyla tartışılan postmodernizm kavramı ve
bu kavramın edebiyata yansımaları daha uzun yıllar edebiyat ve sanat
gündemini belirleyecek gibidir. Ayrıca, Orhan Pamuk, Hasan Ali
Topbaş, Hilmi Yavuz, Metin Kaçan, Bilge Karasu, Pınar Kür, Latife
Tekin, Elif Şafak, Erendiz Atasü, Süreyya Evren başta olmak üzere
birçok yazarın eserlerinde postmodernizmin izlerine rastlanması, Türk
romanının bundan sonraki ana gelişim çizgilerinden birinin de
postmodernizm olacağını işaret eder.
Üç Anlatı ve Postmodernizm
Postmodernist edebiyat bağlamında ele alınan yapıtlardan biri de
Hilmi Yavuz’un “Üç Anlatısı”17dır. “Taormina”, “Fehmi K.’nın
Acayip Serüvenleri”, ve “Kuyu” adlı üç ayrı anlatıdan oluşan eser, çok
15

Ömer Türkeş, “ Varoşları kim yazacak? ”, Kaçakyayın Dergisi, Aralık
2005, S. 32, s. 6.
16
Ecevit, Türk Edebiyatında Postmodernist Açılımlar, s. 89.
17
Hilmi Yavuz, Üç Anlatı, Can Yayınları, İstanbul 2005. (İncelememizde
eserin bu baskısından yararlandık.)
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başarılı postmodern üçleme18 olarak değerlendirilir. Hilmi Yavuz’un
1995 yılında Can Yayınları tarafından basılan bu üçlemesinin ilk
bölümünü Taormina oluşturur.
Taormina
Özetleyecek olursak Yusuf Horoz adlı yazar, felsefi bir metin
yazmaya çalışmaktadır. Taormina adını verdiği bu kurmaca düzlemde,
serbest çağrışım yöntemiyle bir çok alana ait bilgiyi, aralarında
herhangi bir korelasyon olmaksızın anlatan Yusuf Horoz, birden bire
felsefi bir metinden vazgeçerek roman yazmaya karar verir “ve bir
gün nescafeme süt koymayı unutarak, romanıma başladım:” (s.45)
der. Yusuf’un yazma sürecini anlattığı roman, klasik roman tarzında
başlar fakat bir müddet sonra anlatıcının değişmesinden, zamanın ve
mekânın muğlâklaşmasına, klasik kurgunun parçalanmasından
metinlerarası göndermelere uzanan postmodern bir anlatıya dönüşür.
İki bölüm halinde değerlendirilmesi gereken Taormina’nın ilk
bölümünde “postmodern durumun” ne olduğu felsefi bir düzlemde
tartışılmış, daha sonra da bu postmodern durumun bir parodisi
yapılarak postmodern bir roman yazılmaya çalışılmıştır. Aslında
Taormina, Sicilya'da bir kentin adıdır. Etna Yanardağı’nın gölgesine
sığınmış, Ortaçağ’dan kalma kaleleri, kuleleri, Rönesans kiliseleri, taş
basamaklarla inilip çıkılan dar sokaklarıyla Akdeniz'e tepeden bakan
Taormina'nın en büyük özelliği, her yıl burada, "Avrupa Tiyatro
Ödülü"nün verildiği bir festivalin düzenlenmesidir. Hilmi Yavuz’un
Taormina’sı ise bu gerçeklikten çağrışımlar ihtiva etmesine rağmen
ironik göndermeler taşıyan, düşünsel ve felsefi, yazarın kendisinin de
bilmediği
hayali
bir
yerdir.
Yazarın
ütopyası
olarak
değerlendirebileceğimiz Taormina’nın, “gerçekte ne olduğunu, nasıl
olduğunu” (s.9) yazar da bilmez. Bilinen tek şey roman yazmak
isteyen anlatı kahramanının, yani Yusuf Horoz’un, kurduğu hayali
dünyaya Taormina adını vermesidir. İmgelerle örülü, gerçekle düşün
iç içe geçtiği, zaman ve mekân algılayışlarının muğlâklaştığı, birçok
kişiye ve esere göndermeler taşıyan bu kurmaca düzlem, aslında
felsefi sorgulamalarla örülmüş anlatının “ironik bir üslupla yeniden
anlatılması” yani üstkurmacasıdır.
Taormina, kurmaca ve modern dünyanın tüm değer yargılarının
ters yüz edildiği postmodern bir ortamdır. Aristo’dan beri nesneler,
nitelikler ve edimler üzerine kurulmuş modern dünyanın yerini dilde
18

Doltaş, a.g.e., s.150.
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varolan, anlatıcının “düşlerimin büyülü aynası”(s.15) biçiminde
tanımladığı sanal, gerçek ötesi, sınırları tam belli olmayan hayalî
düzlem alır. Yusuf Horoz, bu ütopik düzlemi kurgularken modern
dünyanın dayatmalarının, ideolojik yaklaşımlarının kendisini
zorlandığını şöyle dile getirir:
“ Söylemeye gerek yok, ama Taormina’yı kurarken çok ciddi ve
bazan aşılmaz gibi görünen zorluklarla karşılaştım. İmgelemde bile,
insanı sınırlayan, durduran bir şeyler vardır. Omne determinito est
negatio! Ne zaman bakışım ilişkisine göre uzamı (Taormina’yı, kenti)
belirlemeye kalksam, karşıma birtakım lojik engeller çıkıyor, bu
ilişkiyi olumsuzluyordu.”(s.41).
Bu bağlamda anlatının kahramanı; yaşam, sanat, zaman, düşünce
vb. kavramları Taormina’nın kriterleri ile değerlendirmeye tabi tutar,
ancak bu değerlendirmeyi yapabilirse romanını yazacağına inanır.
Anlatının kendisinin anlatı haline geldiği bu üstkurmaca metin,
postmodernizmin tipik bir örneğidir. Nitekim “Taormina’da yazın
metinlerarası ilişki düzeyinde” (s.15) gerçekleşir. Zaman kavramının
modern dünyadan farklı bir algılama biçimine tabi tutulduğu
Taormina’da, Kantçı düşünce sorgulanır ve sorunsallaştırılır. Modern
dünya ile Taormina arasındaki algılayış farklılıklarından biri de
arabeskin tanımında kendini gösterir. Nitekim “Arabesk,
‘Taormina’da sınır çizgileri çizmek, bölmek ve ayırmak anlamına”
(s.20) gelmektedir.
Yusuf Horoz, anlatı boyunca anlattıklarının hiçbir anlam
taşımadığını da ileri sürer. Amacı felsefi bir kurgu oluşturmaktır, bu
sebeple felsefe ile anlatı arasında bir bağıntı kurmaya çalışır. Bu
durumda “ ‘Taormina’, bahane” (s.31) yazarın kurmak istediği, felsefi
kurgu için bir araçtır. Ayrıca Taormina’da felsefecilerin
değerlendirilişi de modern dünyadan farklıdır: “Nitekim ‘Taormina’da
Nietzsche’nin felsefeci, Kant’ın ve Aristoteles’in ise şair” (s.31) kabul
edilmesi felsefenin ya da felsefecilerin algılanma biçimlerindeki
farklılığı gösterir.
Felsefi metinler arasında dolaşan, felsefi dünya oluşturmak için
kendi Taormina’sını kurgulayan Yusuf Horoz, birdenbire felsefi bir
metinden vazgeçerek roman yazmaya karar verir. Taormina
bağlamında şekillenen düşünsel, felsefi, tarihi, edebi vb. unsurlardan
hareketle romana başlayacak olan Yusuf Horoz’un, yazmadaki amacı
da yine ironik bir üslupla anlatılır. Bir bakıma Yusuf Horoz, kurmaca
bir dünyadan ya da kurmaca ilişkiler ve düşünceler düzleminden
gerçekliğe yani romanı yazacağı noktaya gelir. Nasıl Yusuf Horoz
Taormina’ya ilişkin anlatılan ilk bölümde postmodernizmden
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modernizme gelmişse, yazmayı deneyeceği romanda da simetrik bir
biçimde modernizmden postmodernizme gider.
Yusuf Horoz’un romanı aslında klasik bir girişle başlar. Yusuf
Horoz, annesi ve babasıyla mütevazı bir yaşam sürmektedir.
Babasının hastalığının ailede yarattığı sıkıntı ve huzursuzluğun
dramatik bir biçimde anlatıldığı bu ilk bölümde Yusuf Horoz ve
ailesine dair biyografik bilgiler verilir. Yusuf Horoz, bir gazetecidir,
babası Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kaymakamlık yapmış bir
cumhuriyet aydınıdır. Babasının emekli olmasından sonra
Kanlıca’daki dededen kalma eve yerleşmişlerdir. Bu arada Fransa’dan
“Le M.” gazetesinden bir yazar kendisiyle görüşme yapmak üzere
İstanbul’a gelecektir. Buraya kadar her şey, bölük pörçük biçimde
anlatılsa da klasik romandaki giriş bölümlerini çağrıştırır. Fakat bu
durum fazla uzun sürmez. Zira Yusuf Horoz’un yazmak istediği bu
tarz romandan ziyade Taormina’ya dair postmodern bir anlatıdır. Bu
duruma müdahale eden Yusuf Horoz, “romanı durdurdum” (s.52) der.
Klasik ya da modern romanın bir parodisini yapan Yusuf Horoz:
“Taormina dışında yazdıklarımın tam bir bayağılık ve sıradanlık
taşıdığını” (s.52–53) ileri sürerek “Taormina’ya sığınır. (s. 53).
Bundan sonra anlatı postmodern bir karakter kazanır. Fransa’dan
gelecek yazara neler söyleyeceğini kurgulamaya çalışan Yusuf Horoz,
bir sahafta gördüğü “Acaib’ül Letaif” adlı kitaba dalar ve bir bakıma
tekrar Taormina’ya yani kurmaca âleme yelken açar. Postmodern
anlatının temel özelliklerinden olan metinlerarasılık bağlamında Yusuf
Horoz’un Fransız gazeteciye söylemeyi düşündüğü şeyler; roman
hakkında söylemeyi tasarladıklarıyla, “Acaib’ül Letaif” adlı kitapta
okuduğu tarihi metinlerle, babasına dair anlatmak istedikleriyle ve
felsefe tutkusuyla iç içe geçer, harmanlanır ve bir karnavala dönüşür.
Taormina’da postmodernizmin izlerini sürerken ilk dikkati çeken
özellik yazarın metinlerarası göndermeleri yoğun bir biçimde
kullanmasıdır. Yusuf Horoz’un sahaflık yapan Alaedddin’in
dükkânında rastladığı “Acaib’ül Letaif adlı eser başta olmak üzere
birçok esere metinlerarasılık bağlamında göndermelerde bulunur.
Aristoteles’in “De Generatione Animalium” adlı eserine, Frege’nin
“Ueber Sinn und Bedeutung” adlı makalesine, Eşrefoğlu Rumi’nin
“Menakıb-ı Eşrefzade”sine, Sarı Abdullah’ın “Semarat’ül Fuad”ına,
Cervantes’in “Don Quijote”una vb. birçok esere metinkerarasılık
bağlamında göndermeler yapan, bu eserlerden değişik biçimlerde
bahseden Yusuf Horoz, eser ismi vermeden de birçok yazara,
düşünüre, şaire ve tarihi şahsiyete de değinir. Fuad Köprülü, İsmet
Paşa, İtalo Calvino, Elias Canetti, Milan Kundera, Dostoyevski,
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Saussure, Hacı Bayram Veli vb. kişilere dair anekdotlar anlatının içine
serpiştirilir. Yazarın serbest çağrışımla değindiği birbirinden oldukça
farklı eserler ve kişilerin varlığı anlatıyı dağınık, eklektik ve belirli bir
kurgu üzerinden ilerlemeyen “açık yapıta” çevirir. Postmodern
anlatının en temel özelliklerinden olan bu durum yazar tarafından
bilinçli bir biçimde oluşturulur.
Taormina’daki diğer önemli postmodern özelliklerden biri de
yazar anlatıcının otoritesinin sarsılmasıdır. Klasik tarzda yazılmış ilk
bölümde “Hâkim Anlatıcı” kullanılmışken, Yusuf Horoz’un
Taormina’ya yani postmodern felsefi dünyaya sığınmasıyla anlatıcı da
bakış açısı da değişir. Yazarın metin üzerindeki otoritesi
sorunsallaştırılırken,
Yusuf
Horoz’un
kahraman
anlatıcıya
dönüştüğüne tanık oluruz. Bu kahraman anlatıcı hem kahraman hem
de okur konumundadır. Bir bakıma okuru da sürece dâhil etmeyi
amaçlayan bu tutum anlatının anlatısını yaparak üstkurmaca bir
düzlemi işaret eder. Nitekim Yusuf Horoz da bu durumu itiraf eder:
“Öyle bir roman yazılmalı ki, bu romanın başkişisi o romanın
okuru olsun! Hayır, öyle değil, eğretilemeli konuşmuyorum; -hani ‘o
romanda ben kendi hayatımı buldum’ gibi bayağı bir şey
söylemiyorum! Tam tersine, her okur, bu romanı okurken şaşırsın; o
okurun en gizli, hiç kimselerin bilmediği çok intime yaşantısını, işte
orada, o sayfalarda bütün ince ayrıntılarıyla okurun belleğinde kaldığı
kadarıyla, işte tastamam o kadarıyla) bulabilsin!” (s.63).
Okurun metin üzerindeki etkisini güçlendiren, metni bir açık
yapıt haline getirerek birçok metne gönderme yapan yazar,
postmodernist anlatının temel özelliklerinden olan kolaj tekniğini de
kullanır. Örneğin “Acaib’ül Letaif” adlı eserin kapağı kolaj
yöntemiyle kullanılır. (s.54). Ayrıca kitabın içeriğine ilişkin ayrıntılı
bilgiler verilir, kitaptan bazı bölümler aktarılır, kitaptaki tartışmalara
değinilir.
Yavuz, postmodern anlatılarda sıkça kullanılan ironiyi de göz
ardı etmez ve ironiye sıkça başvurur. Babası şahsında Cumhuriyet
öncesi dönemin yok sayılmasını ironik bir üslupla eleştirir. Ona göre
babası “Osmanlı döneminde yetişmiş olmasına karşın, Osmanlılıktan
nefret” (s.69) etmektedir. Bu yüzden babasını “su katılmadık bir
Cumhuriyetçi”, “bir jakoben” (s.69) olarak değerlendirir. Ayrıca
Yusuf Horoz’un babasına dair anlattığı kimi anılarda da gelenekmodern karşıtlığının altını mizahi bir üslupla çizdiğini gözlemleriz.
Yavuz’un ironik ve mizahi tarzda işlediği bir başka olgu da Türk
aydının, Batı karşısındaki ezik ve oryantalist söyleme angaje olmuş
tavrıdır. Nitekim Yusuf Horoz, Fransa’dan kendisiyle röportaj
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yapmaya gelecek olan gazeteciye neler söyleyeceğini de bir türlü
belirleyemez. Babasından, felsefe tutkusundan, Türkiye’nin
modernleşme sürecinden ya da yazmayı tasarladığı otobiyografik
romandan söz etmeyi tasarlar.
Taormina’daki postmodern unsurlardan biri de parçalı ve
eklektik yapıdır. Çünkü “Taormina neresidir?” (s.74) sorusuna “Yer
yer İstanbul’u yer yer de, gerçek Taormina’yı anımsatıyor.” (s.74)
biçiminde yanıt veren Yusuf Horoz kurmaca ile gerçeğin iç içe
geçmişliğini imler. Aynı eklektik ve parçalı durum zaman içinde
geçerlidir. Bir taraftan Fransız gazeteciyle olan randevusuna iki saat
kaldığını dile getirerek “belirli bir anı” nitelendiren Yusuf Horoz, bir
sonraki paragrafta “o, yaz” (s.75) diyerek zamanı belirsizleştirir. Bu
belirsiz zamanın içerisinde de bahsettiği yazarların ve eserlerin
zamanlarına göndermeler yapan Yusuf Horoz’un bu tutumu, iç içe
geçmiş, çok katmanlı bir zaman sarmalı oluşturur.
Sonuçta kurmacanın kurmacasını yapan bu üstkurmaca metin,
anlatıyı değil anlatının yazılma sürecini dile getiren postmodern bir
metindir ve yazarı tarafından postmodernizmin parodisini yapmak
amacıyla kurgulanmıştır. Felsefi bir metin yazmak amacıyla yola
çıkan Yusuf Horoz, romanda karar kılar ve kendi gerçek yaşamına
dair anlatacaklarından hareketle “biricik büyülü-söz’üm”(s.78) dediği
Taormina’yı bulur. Gerçekten kurmacaya uzanan bu sürecin sonunda
Yusuf, “Sözcüğü buldum, şimdi onun imgesini aramalıyım!” der.
Sonuç olarak kurmaca Taormina’dan yola çıkarak Yusuf Horoz’un
gerçek yaşamına ulaşan Hilmi Yavuz, yazmaya çalıştığı romanda da
Yusuf Horoz’un yaşamından hareketle Taormina’ya ulaşır.
Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri
Yavuz’un “Üç Anlatı” adlı eserinin ikinci bölümünü “Fehmi
K.’nın Acayip Serüvenleri” oluşturur. Taormina’da postmodernist bir
roman (anlatı) yazmanın felsefi arka planı üzerine yoğunlaşan Hilmi
Yavuz, bu anlatısında roman kahramanları-anlatı kahramanları
bağlamında postmodern bir anlatının çeşitli özelliklerini tartışır.
Anlatıyı özetleyecek olursak; bir roman yazmayı amaçlayan
yazar Hilmi Yavuz, kahramanlar yaratmaya çalışmaktadır. Kimi
zaman okurun, kimi zaman yazarın kimi zaman da kahramanların
ağzından anlatılan bu metinde, gerçek yaşam, yazarın çocukluk
anıları, psikanaliz çerçevesinde değerlendirilen ilişkiler ile anlatının
kurmaca kahramanları iç içe geçer. Bir müddet sonra kimin gerçek
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kimin kurmaca olduğu birbirine karışır. Bu kaos ortamında, klasik
anlatının temel kriterlerinden olan yazarın eser üzerindeki otoritesi
sarsılır çünkü kendini “kurmaca bir anlatı yazarı” (s.98) olarak tarif
eden yazar, eser üzerindeki otoritesini eleştirmen ve okurla
paylaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştır.
Anlatı boyunca Hilmi Yavuz, üç farklı kimlikle karşımıza çıkar.
Bunlardan ilki, eser üzerinde otorite kuran, hâkim bir yazar rolündeki
Hilmi Yavuz’dur ve “ben bu anlatının yazarı olarak Fehmi Kavkı’nın
yalnızlığına izin vermeyeceğimi sizlere, siz okurlara açık açık
söylemekten gurur duyuyorum.” (s.88) der. İkinci Hilmi Yavuz
anlatının okurudur ve “Biz okurlar bunu düşüneduralım, anlatının
yazarı elini çabuk tutarak, Fehmi Kavkı’yı evden sokağa çıkardı bile!”
(s.89) diyerek yazarla arasına mesafe koyduğu gibi postmodern
anlatının “yazarın ölümü ve okurun doğuşu” söylemini imler. Hilmi
Yavuz’un anlatıdaki üçüncü konumu ise “bir eleştirmen olarak” (s.97)
anlatıya müdahil olmak biçimindedir. Böylece Hilmi Yavuz; yazar,
okur ve eleştirmen kimlikleriyle anlatıyı daha özgürlükçü, çok sesli,
göreceli ve parçalı bir alan haline getirir ki bu postmodern boyut tam
da Hilmi Yavuz’un amaçladığı ortamdır.
Anlatıda postmodernizmin temel özelliklerinden olan kolajdan da
epeyce yaralanılmıştır. Fehmi K.’nın babasından duyduğu “Karagöz
göstermelik şarkısı” (s. 94), Sivas ile Kurtalan arasındaki tren
istasyonlarının adları (s.107), Yenişehirli Avni’nin “Mirat-ı Cünun”
adlı eserinden bazı bölümler (s.117) ve Karagöz şarkısının notaları
(s.94) başta olmak üzere birçok farklı kaynaktan kolaj yöntemiyle
çeşitli bölümler anlatı da kullanılmıştır.
Hilmi Yavuz bu anlatıda da Taormina’da olduğu gibi ironiyi ve
mizahi üslubu da sıkça kullanır. Fehmi K.’nın alfabe değişikliğine
ilişkin gördüğü rüyada “kaf” harfinin “ka” ya dönüşmesi, hem
“gelenek ile modern” arasındaki Türkiye toplumunun durumunu
ironik bir biçimde yansıtır hem de “Kafka” çağrışımıyla okurda
tebessüm uyandırır. (s.150). Ayrıca Hilmi Yavuz’un çocukluğuna
ilişkin aktardığı bölümlerde de mizahi bir anlatımın kullanıldığına
dönem dönem tanık oluruz.
Yazar, yatılı okul günlerini, babasının görevi nedeniyle
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde geçen çocuklu yıllarını, ilginç bir
büyükbabanın yaşamındaki yerini ve psikiyatri konusunda uzman
İzzeddin Şadan Bey ve onun güzel eşi Müstehase Hanım’a karşı
duyduğu cinsel ilginin yarattığı psikolojik gerilimi parçalar halinde
anlatır. Başta Freud olmak üzere edebiyat, sanat ve tarihe ilişkin
alıntıların yoğun olduğu bu bölümlerde psikanalitik çözümlemelere
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girişilir. Bu psikanalitik çözümlemeler içerisinde bir bakıma “anlatının
anlatısı” yapılarak anlatının yazarı ile yazmayı tasarladığı romanın
kahramanları arasında çeşitli ilişkiler kurulur:
“Bütün bunlar olup biterken Selim Taşıl’ın, Müstehase Hanımın
ilk evliliğinden olan çocuğu sıfatıyla nerede bulunduğunu, ya da
bulunabileceğini bilmiyorum. Çünkü, Kalamış’ta geçen yıllarımızda,
yani, İzzeddin Şadan Beylerle çok sıkı fıkı olduğumuz yıllarda Selim
Taşıl da, kardeşi de hiç ortalarda görünmemişlerdir- belki de
babalarıyla birlikteydiler o yıllarda! Dolayısıyla, benim Selim Taşıl ile
gerçek yaşamda karşılaşmışlığım yoktur; onu sadece bu anlatının asal
kişilerinden biri olan Fehmi K.’nın arkadaşı yani, ne yalan
söyleyeyim, ancak bir anlatı kişisi olarak tanıyorum.” (s.139).
Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri’nde anlatı kahramanlarını
modern veya klasik roman kahramanlarından ayıran temel özellik,
gerçek ve kurmaca kişilerin aynı düzlemde bir arada bulunması, bir
müddet sonra hangisinin gerçek hangisinin kurmaca olduğunun
belirsizleşmesidir. Örneğin “Fehmi K.” metinlerarası göndermelerle
oluşturulmuş, eklektik bir kahramandır. Metinlerarası göndermelerle
Kafka’nın böceğe dönüşen kahramanı Samsa’ya, Tolstoy’un Savaş ve
Barış romanındaki gözlüklü kahramanı Bezukhov’a benzetilen Fehmi
K.’nın bu durumunu doğal karşılayan “anlatının yazarına” göre “anlatı
kahramanlarının birbirlerinden ödünç gözlük almalarından daha
doğal” (s.95) bir şey yoktur. Tüm metinlerin birbirinin devamı olduğu
fikrini ortaya atan postmodernist anlayışa göre çeşitli metinlere
göndermeler yapmak, bazı metinlerden alıntılar yapmak oldukça
olağan şeylerdir. Metinlerarasılık sadece kahramanlar boyutuyla da
gerçekleşmez. Hilmi Yavuz, Freud’dan Şemsettin Sami’ye, Yahya
Kemal’den Dostoyevski’ye, İbn-i Arabî’den Eliot’a kadar yüzlerce
yazara ve bunların metinlerine çeşitli göndermelerde bulunur.
Postmodern anlatının kahraman veya kişi tarifinden hareketle
kotarılan “Fehmi K.’nın Acayip Serüvenleri”nde gerçek ile
kurmacanın iç içe geçtiğini, anlatı kahramanlarının yer yer metne
hüküm ettiğini, Selim Taşıl örneğinde olduğu gibi hem gerçek hem
kurmaca bir boyut taşıdıklarını söyleyebiliriz. Sonuç olarak Fehmi K.
hem yaşama bakış açısıyla, hem de yazarın onu ele alışıyla Türk
edebiyatındaki önemli postmodern kahramanlardan biridir. Kurmaca
ile günlük yaşam arasındaki sınırın muğlâklaştığı, neyin düş neyin
gerçek olduğunun bilinmediği bir ortamın insanı olarak çizilen Fehmi
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K.’nın zaman ve mekân sınırlarını aştığı, belirli bir kimlik tarifi içine
oturmadığı aşikârdır.19
Kuyu
Hilmi Yavuz’un “Üç Anlatı”sının üçüncü ve son bölümünü
“Kuyu” oluşturur. Anlatının hemen başında verilen Ronald Barthes’e
ait düşünceler diğer iki anlatıda olduğu gibi Hilmi Yavuz’un bu
anlatısında da postmodernist bir deneme yapacağını işaret eder:
“Bir metin, birçok kültürden alınan ve karşılıklı diyalog, parodi
ve yarışma bağıntısı içine giren çoğul yazılardan oluşur. Ama bu
çoğulluğun odaklandığı bir yer vardır; bu da bugüne değin sanıldığı
gibi, yazar değil, okur’dur. Bir metnin tekliği, onun nereden
geldiğinde (kökeninde) değil, nereye gittiğinde’dir. Okurun doğuşu,
yazarın ölümü bahasına gerçekleşmek zorundadır.” (s.161).
Hilmi
Yavuz,
yazarın
metin
üzerindeki
iktidarını
sorunsallaştırmasına ve bunun yerine okurun metne daha fazla hüküm
etmesine dayanan postmodernist yaklaşımı bu anlatıda da tartışır.
Taormina’da felsefi metinler bağlamında anlatının anlatısı
anlatılırken; Fehmi K.'nın Acayip Serüvenleri’nde anlatı yazma
ediminin bir parodisi yapılmış ve anlatı kahramanları üzerine
yoğunlaşılmıştı, Kuyu da ise anlatının imkânsızlığı üzerinde durulur.
Özetleyecek olursak; anlatının kahramanı Hilmi Yavuz,
tasarladığı anlatıyı bir kuyuda yazmayı düşünmektedir. Anlatı da
Yavuz’un bu kuyuyu aramasının serüvenidir. Fakat bu serüven klasik
bir vaka hikâyesi biçiminde ilerlemekten çok, yazarın geçmişine
ilişkin anımsamaları, tarih, felsefe, psikoloji, din, edebiyat vb. birçok
alana ilişkin alıntılamaları ile örülü postmodern bir düzlemde cereyan
eder.
Öncelikle öykünün bir kuyuda yazılmasının sebebi, “anlatının
ölümle ilgili” (s.171) olmasından kaynaklanır. Çünkü “Hilmi Yavuz,
kuyuyla ölüm arasında bir bağıntı olduğunu” (s.171) ve “ölüm’ün
ancak bir kuyuda yazılabileceğini” (s.171) düşünür. Bu düşüncenin
kökeninde de yazarın ancak kendi ölümünü yaşayabileceği ve kendi
ölümüne yabancılaşmadan ölümü anlatabileceği yer olarak kuyuyu
görmesi vardır. Yaşadığı apartmandan başlayarak tüm İstanbul’da
anlatısını kaleme alacağı uygun bir kuyu arayan Yavuz, bir tarafıyla
yazma eylemi ile ölüm düşüncesi arasındaki ilişkiyi sorgularken öte
19
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yandan İstanbul’un tarihi kuyularına dair bilgiler verir. Böylece metin
tarihten felsefeye, edebiyattan dine kadar birçok alana ait metinlerden
yapılan alıntılarla -ki bu teknik postmodernist anlatıda “kolaj” tekniği
olarak geçer- karmaşık bir yapıya bürünür.
Hilmi Yavuz’un anlatısını yazmak için bir kuyu aramasının
önemli sebeplerinden biri de kendini modern yaşamdan ve onun değer
yargılarından tecrit etme arzusudur. Çünkü “oturduğu apartmanın
hemen karşısındaki devasa otel inşaatı” (175) Hilmi Yavuz’un modern
yaşamdan uzaklaşarak ölüm ile kuyu imgelemi çerçevesinde bir
anlatıya yönelmesine neden olur. Modern yaşamdan kendini ancak bir
kuyuya sığınarak yalıtacağını düşünen Hilmi Yavuz’un kuyusu aynı
zamanda kendine has özellikleri olan bir kuyudur:
“Aydınlık, ama sığ bir kuyu! Hilmi Yavuz, anlatısı için tastamam
böyle bir kuyu tasarlamıştı. Aydınlık ve sığ bir kuyuda, çünkü
karanlık ve derin bir anlatı yazılabilir!” (s.181)
Anlatının muğlâklığı ve derinliği hem ölümle ilgili
olmasındandır, hem de postmodernist özellikler taşımasındadır. Bu
noktada incelemeye çalıştığımız ilk iki anlatısında olduğu gibi kendi
çocukluğuna yönelen Hilmi Yavuz, kuyu imgesinin kendi
düşüncesindeki yerinin nasıl ve nelerden oluştuğuna dair anılarını
anlatır. Babasının, babasının arkadaşı İzzeddin Şadan Bey’in felsefi,
edebi ve psikanaliz merkezli tartışmaları ve yorumları ile yazarın
çocukluğunu geçirdiği Güneydoğu kentindeki kuyular, annesi ve
Müstehase Yenge’nin ziyaret ettiği kuyular ve tüm bunlara dair
gördükleri, duydukları ve anladıkları parçalar halinde metine
serpiştirilir.
Sonuçta modern yaşamdan kendini soyutlayarak, bir anlatı
yazmanın zorluğu hatta imkânsızlığını imleyen metnin devamına
ilişkin net şeyler öğrenemeyiz. “Anlatının bundan sonrasının, Hilmi
Yavuz’un aradığı kuyuyu gerçekte bulmuş mu, yoksa bulmuş değil de
ona sanki bulmuş gibi mi gelmiş olduğu olasılıklardan hangisinde
temellendirileceğini kestirmek hiç de kolay olmasa gerek. Hangi
olasılık söz konusu olursa olsun, önemli olan, yazarın ölüm/kuyu
bağıntısını kaçırmamasıdır. Kuyu da, ölüm de karanlıktır,
çünkü…”(s.195).
Anlatının imkânsızlığını imleyen Kuyu, kurmaca yazar Hilmi
Yavuz’un ve anlatısının akıbetini de meçhul bırakır. Yine Hilmi
Yavuz’un çocukluğuna ilişkin hatırlamalarından öğrendiğimiz
kadarıyla psikiyatri doktoru İzzeddin Şadan Bey’in eşi Müstehase
Hanım’la yasak bir aşk yaşayan Neci Bey’in Müstehase Hanım’a
yazdığı aşk mektuplarından sonra intihar etmiş olması anlatının
içindeki anlatının da yazılamadığını ya da yazılmadığını işaret eder.
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Böylece hem kurmaca anlatının yazarı Hilmi Yavuz anlatısını
bitiremez, hem de anılarının anlatıldığı bölümlerde değinilen Neci
Bey’in anlatısı başlamadan sona erer. Sonuç olarak Yavuz anlatının
imkânsızlığını vurguladığı gibi her anlatının bir bakıma açık kaldığını,
tüm anlatıların birbirinin devamı olduğunu vurgulamış olur.
Postmodernist edebiyatta “açık yapıt” kavramıyla ifade edilen bu
durum, metinlerarası ilişkiyi meşru görmekle kalmaz, aslında tüm
yapıtların tek bir yapıtın varyantları olduğuna vurgu yapar.
Sonuç
Postmodernizmin
roman
sahasında
intihal,
kopya,
metinlerarasılık bağlamında yoğun biçimde tartışıldığı bir dönemde,
Hilmi Yavuz tartışmalara farklı bir yaklaşımla katılır. Postmodernizmi
çeşitli boyutları ile tartışan yazılar kaleme alan Yavuz, bu kez mizahi
ve eleştirel bir üslupla, adeta “postmodernist anlatı yazma
kılavuzu”ndan hareket ederek örnek bir metin oluşturur. Yavuz’un bu
üçlemesi edebiyatımızdaki postmodern anlatıların tipik bir örneği
olarak kabul edilebilir. Çünkü Hilmi Yavuz yapıtını; metinlerarası
ilişkileri, açık yapıt kavramını, üstkurmacayı, kolâjı, gerçekle
kurgunun iç içe geçmesini, yazarla eser arasındaki ilişkinin
değişmesini, yazarın anlatı üzerindeki egemenliğinin sarsılmasını,
anlatının gerçekleşme sürecini anlatmasını, mekân, zaman, olay
örgüsü gibi roman unsurlarının köklü değişimlere uğramasını göz
önünde bulundurarak yazar/kurar.
Mizah ile felsefenin, gelenek ile modernin, psikanalizin, yakın
siyasi tarihin, izole mekânların, hurafelerin vb. birçok kavramın iç içe
geçtiği, okurun bir çağrışım bombardımanına tutulduğu bu anlatılar,
oldukça renkli bir dünya oluşturur. Taormina’da gerçeklikle
kurmacanın iç içe geçtiği, modern yaşama dair kavramların tersyüz
edildiği bir ortamın tasviri yapılır. Fehmi K.’nın Acayip
Serüvenleri’nde postmodern anlatı kahramanının tipik bir örneği
verilirken, metinlerarasılık ilkesine uyularak birçok roman
kahramanına gönderme yapılır. Kuyu’da ise anlatının imkânsızlığı,
anlatının yazılacağı uygun bir mekân arama motifi çerçevesinde
incelenir, neticede “okunabilen o tek sözcük, anlatının ilk sözcüğüydü:
SON” (s.214) ifadesiyle anlatının imkânsızlığı, başladığı anda bitmesi
vurgulanır.
Sonuçta “Üç Anlatı” yazarı tarafından bilinçli bir şekilde
postmodernizm kalıpları içerisinde tasarlanarak oluşturulmuş bir
yapıttır ve postmodernist anlatının tanımı ve özellikleri konusunda
bilgi edinmek isteyenlere iyi bir örnek metin olarak önerilebilir.
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Özet
Bu çalışmada; Eskişehir İlinin, Mihalıççık ilçesine bağlı Bulunduğu
köyün adıyla “Çalçı Köyü Camisi” olarak tanınan yapı incelenmiştir. Yapıya
ait bir vakfiye, kitabe bilinmemektedir.
Kare planlı, tromplarla geçilen tek kubbeli bir harim ile üç bölümlü son
cemaat yerinden oluşan cami yonu taş malzemeden inşa edilmiştir. Harim
kubbesi bugünkü haliyle kare bir kasnağa oturmaktadır. Son cemaat yerini
pandantiflerle geçilen üç ayrı kubbe örtmektedir. Harimin kuzeydoğu
köşesinde tek şerefeli, içten yuvarlak dıştan çokgen gövdeli minare yer alır.
Camiye giriş kuzeyden, minareye giriş ise kaidenin güney cephesine
dışarıdan açılan kapıyla sağlanmaktadır. Yapının kuzey tarafında yer alan
bahçenin etrafı duvarlarla çevrilmiştir.
Çalçı Köyü Camisi, plan tipi ve biçimlenişiyle, tek mekanlı kubbe
örtülü harim ve son cemaat mekanından oluşan Beylikler ve Osmanlı
dönemlerinde sık rastladığımız örneklerden birini oluşturur.
Anahtar Kelimeler: Eskişehir, Mihalıççık, Çalçı Köyü Camisi
Abstract
In this work, the building “Çalçı Köyü Cami” which is known as the
name of its village tied to Mihallıçık town of Eskisehir city, has been
examined. It is unknown that if there is any charter of waqf belonging to this
building.
The mosque, consisting of a square planned, one dome main area
accessible with squinchs and three part portico, has been built with stone
material. The main protected dome is situated at a square drum now. The
portico is covered with 3 separate domes accessible with pendentives. There
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is a minaret at the northeast corner of the main area, which is round inside
and has a polygon trunk outside. The entrance for the mosque is at the North,
and the entrance for the minaret is from a door opening to the South front.
The Garden at the North of the building is surrounded with walls.
With regarding to its plan type and formation, The Çalçı Köyü Cami
constitutes an example to a main area covered with one dome. It also
constitutes an example of buildings consisting of porticos we usually come
across with in Ottoman and Beylikler era.
Key words: Eskişehir, Mihalıççık, Çalçı Köyü Mosque

Mihalıççık ilçesine bağlı Bulunduğu köyün adıyla “Çalçı Köyü
Camisi” olarak tanınmaktadır.
Yapıya ait bir vakfiye, kitabe bilinmemektedir. Yapı plan tipi ve
mimari özelliklerinden hareketle 15. yüzyıla tarihlenmektedir.
Kare planlı, tromplarla geçilen tek kubbeli bir harim ile üç
bölümlü son cemaat yerinden oluşan cami yonu taş malzemeden inşa
edilmiştir. Harim kubbesi bugünkü haliyle kare bir kasnağa
oturmaktadır. Son cemaat yerini pandantiflerle geçilen üç ayrı kubbe
örtmektedir. Harimin kuzeydoğu köşesinde tek şerefeli, içten yuvarlak
dıştan çokgen gövdeli minare yer alır. Camiye giriş kuzeyden,
minareye giriş ise kaidenin güney cephesine dışarıdan açılan kapıyla
sağlanmaktadır. Yapının kuzey tarafında yer alan bahçenin etrafı
duvarlarla çevrilmiştir.
Cephe Düzeni
Batı ve doğu cephesinde düşey dikdörtgen ikişer pencere açıklığı
bulunan yapının güney cephesinde herhangi bir açıklık bulunmaz.
Doğu cephede harim ile son cemaat yerinin birleştiği bölümde minare
bulunmaktadır. Kuzey cephe ise üç bölümlü son cemaat yeri şeklinde
düzenlenmiştir. Kuzey cephe ekseninde giriş kapısı ve iki yanında
ikişer pencere açıklığı bulunur. Pencerelerin tamamı düşey dikdörtgen
şeklinde olup, her birinde sivri kemerli çökertme alınlıklara sahiptir ve
tamamı demir parmaklıklıdır. Pencereler yekpare taştan düz lentoludur.
Batı Cephe
Caminin batı cephesinde harime açılan eş değerde iki pencere
açıklığı mevcuttur. Yekpare taştan düz lentolu, düşey dikdörtgen
biçimli pencereler basit camekanlı ahşap pencere kanatları ve demir
parmaklıklara sahiptir. Pencere üstlerinde yer alan sivri kemerler
taştan örülmüş olup, çökertme alınlıklıdır. Cephe duvarı son cemaat
yerini de kapatacak şekilde kuzeye doğru uzatılmıştır(Foto-1).
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Güney cephe:
Yapının güney cephesinde herhangi bir açıklık yer almaz(Foto-2).
Doğu Cephe
Yapının doğu cephesinde harime açılan eş değerde iki pencere
mevcuttur. Pencereler düz taş lentolu ve düşey dikdörtgen
biçimindedir. Taş malzemeden örülüş kemerleri çökertme alınlıklıdır.
Pencereler Camekanlı ahşap kanatlara ve demir parmaklıklara sahiptir.
Batı cepheden farklı olarak son cemaat yerinin bulunduğu kısım
duvarla kapatılmamış açık bırakılmıştır(Foto-3). Son cemaat yeri ile
harimin birleştiği bölümde minare yer alır.
Minare
Yapının doğu cephesinde harim ve son cemaat yerinin birleştiği
bölümde yer alan minare; kare planlı kaide üzerine prizmatik bir
pabuç ve içten yuvarlak dıştan çokgen bir gövdeden meydana
gelir(Foto-4). Tek şerefelidir. Kare planlı kaide harim duvarının üst
seviyesinden biraz aşağıda sonlanır. Kaide ve gövde arasında kalan
pabuç kısmı yukarı yükseldikçe köşeleri pahlanarak üçgenler
oluşturacak şekilde daralan prizmatik bir görünüme sahiptir. Pabucun
bitiminde ve şerefe altında yer alan birer bilezik arasında çokgen
gövde yükselmektedir. Şerefe geometrik düzenlemeli korkuluklu,
yuvarlak planlı petek ise konik külah örtülüdür. Minarenin giriş
kaidenin güney cephesine açılan düşey dikdörtgen biçimli kapı
açıklığıyla sağlanmıştır. Kaidenin kuzey cephesinin üst kısmında ve
harim duvarına yakın bölümde bir kuşevi1 yer almaktadır. Dışa taşkın
yedi konsol üzerine oturtulan bir caminin son cemaat yerine benzer
düzenlenmiş kuşevinin bir bölümü tahrip edilmiştir(Foto-5).
Kuzey Cephe
Çalçı Köyü Camisi’in kuzey cephesinde üç bölümlü son cemaat
yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin mukarnas başlıklı eş aralıklı
üç sütunun birbirine ve duvaralara yuvarlak kemerlerle bağlanmasıyla
oluşturulan üç birimi pandantif geçişli kubbelerle örtülmüştür(Fot-6).
Son cemaat yerinin batı yanı kapalı, doğu yanı açıktır. Üç bölümlü
yerin yan birimleri birer sekiyle orta bölümden yükseltilmiştir. Kuzey
cephe ekseninde kapı, kapının iki yanında eş değerde, düşey
dikdörtgen biçimli, düz lento ve söveli ikişer pencere açıklığı yer alır.
Kapı ve pencerelerin taştan örülmüş sivri kemerli alınlıkları
1

Kuşevleri hakkında geniş bilgi için bkz. H.Ö. Barışta, Osmanlı İmparatorluğu
Dönemi İstanbul’undan Kuşevleri, Ankara, 2000.
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bulunmaktadır. Pencere alınlıkları sade olup, kapı alınlığı içerisinde ve
kapının basık kemerli lentosunda ise bitkisel motiflerden oluşan bir
süsleme dikkati çekmektedir. Caminin kapısı basık kemerlidir(Foto-7).
Pencere açıklıkları basit camekanlı ahşap kanatlar ve demir
parmaklıklara sahiptir.
İç Mekân
Son Cemaat yerinin ortasında yer alan sivri kemer alınlıklı, basık
kemerli, çift kanatlı bir kapıyla yapıya girilmektedir. Harimin
kuzeyinde, eşit aralıklarla yerleştirilmiş dört adet mermer sütunun
taşıdığı kadınlar mahfeli yer alır(Foto-8). Mahfilin basit ahşaptan
yapılmış korkulukları bulunur. Mahfeli taşıyan sütunlar birbirine ve
doğu batı duvarlarına yuvarlak düzgün taştan örülmüş kemerlerle
bağlanmıştır. Yuvarlak gövdeli mermer sütunların üçgenler ve baklava
dilimlerinden oluşan bademli sütun başlıkları ve sade kare plakalar
şeklinde kaideleri mevcuttur.
Harim doğu(Foto-9) ve batı(Foto-10) cephelerde yer alan ikişer
pencere açıklığı ile kuzey cephede bulunan eş değerde dört adet
pencere açıklığı ile aydınlatılmıştır. Bu pencerelerin tamamı düşey
dikdörtgen biçimlidir. Harimin duvar yüzeyinde cephelerin
tamamında sağır kemerlerin orta kısmına sıva üzerine kalemişi olarak
yapıldığı anlaşılan madalyon şeklinde ve içleri bitkisel motiflerden
oluşan süslemeler görülmektedir. Harimin Güney cephesinin
ekseninde dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış sivri kemerli mihrap
nişi yer almaktadır(Foto-11). Mihrap nişi beş cepheli ve sivri kemerli
kavsara ise beş dilimlidir. Sade bir kaval silme ile çerçevelenen
mihrabın çerçeve ve kemeri arasında dikdörtgen bir kitabe panosu,
kemer köşeliklerinde ise birer kabartma rozet yer alır. Mihrabı en dışta
boş bir bordür çerçevelemektedir. Mihrap sıva üzerine boyanarak
yapılmış bitkisel kompozisyonlu bir düzenleme ile taçlandırılmıştır.
Güney cephenin batı kenarında minber yer alır. Taştan yapılan
minberin yuvarlak kemerli kapısı dıştan iki yandaki ince sütuncelerle
sınırlandırılmıştır. Taç kısmı iki yanda yarım palmetlerin bulunduğu
dilimli bir kemerden oluşmaktadır. Köşelikler ve taç kısmı kabartma
bitkisel motiflerle süslenmiştir.
Harimin üstü, köşelerde tromp duvarlarda ise sağır sivri
kemerlerin üzerine oturan kubbeyle kapatılmıştır. Tromplar ve
kemerler hafif dışa taşkın kademeli olarak örülmüştür. İçteki bu geçiş
sisteminin durumu dikkate alındığında, kareden sağır kemerler ve
tromlarla sekizgene dönüştürüldüğü özgünde dıştan sekizgen bir
kasnağa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bugünkü haliyle kasnak dıştan
kare biçimindedir.
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Süslemesi
Yapıda, süslemenin yer aldığı bölümler dış cephede kapı kemeri
ve alınlığı, içeride ise mihrabın taç kısmı, minberin kapısıdır. Ayrıca
harimde sağır kemerlerin ortalarında ve güneydoğu köşedeki tromp
içinde sıva üzerine yapılmış kalemişi süslemeler görülür.
Kapı kemeri ile alınlığında, mihrabın kemer köşeliklerinde ve
minberde yer alan süslemeler taş üzerine oyma yoluyla elde edilmiş
alçak kabartma bitkisel motiflerden meydana gelir. Giriş kapısın
çökertme kemer alınlığındaki taş süsleme boyanmıştır. Mihrabın taç
kısmını oluşturan süslemel ile harim duvarlarında sağır kemerlerin
ortalarına yerleştirilen madalyonlar ile güneydoğu köşedeki tromp
yüzeyindeki süsleme kalıntısı sıva üzerine yapılmış kalemişleri
şeklindedir.
Giriş kapısının basık kemeri yüzeyindeki taş süslemede köşelerde
yuvarlak ortada ise birbirine bağlanan yatay iki adet dilimli altıgenden
oluşan yan yana dört madalyon yerleştirilmiştir. Madalyonların içleri
rozet şeklinde çiçekler ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Sivri kemerli
kapı alınlığında, Dış çizgileri itibariyle ortada büyük bir palmet motifi
iki yanda ise yarım palmetlerden oluşturulan çerçevenin içerisi rumi,
palmet ve kıvrım dallardan meydana gelen bitkisel bir kompozisyonla
doldurulmuştur.
Mihrabın köşeliklerinde rozet şeklinde alçak kabartma motifler
yer alır. Mihrabın taç kısmında kapı alınlığına benzer biçimde fakat
sıva üzerine boyanarak yapılmış süslemede, ortada iri bir palmet iki
yanda yarım palmet şeklinde konturlanan çerçeve içerisine, rumi,
palmet ve kıvrım dallardan oluşan bitkisel motiflerden bir düzenleme
görülür.
Harim duvarlarında sağır kemerlerin içlerinde yapılan madalyon
şeklindeki kalemişi süslemelerde aynı kompozisyonun tekrarlandığı
anlaşılmaktadır. Yarım yayların oluşturduğu altı dilimli çerçeve
içerisinde, ortada altı yapraklı bir çiçeğin yapraklarından çıkan kıvrım
dalların rumi motiflerine dönüşerek birbirine bağlanmasından
maydana gelen bir kompozisyon tekrarlanmaktadır.
Harimin Güneydoğu köşesindeki tromp yüzeyine boyanarak
yapılan süsleme kalıntısında yapıdaki diğer kalemişi süslemelerden
farklılığıyla dikkat çekmektedir. Bir ibrik tasviri ve etrafında bitkisel
motifler seçilebilen bu düzenleme diğer örneklerden daha sonraki bir
tarihten olduğu izlenimi uyandırmaktadır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Değerlendirme
Yapının V.G.M ‘deki dosyasında bulunan raporlar ve eski eser
fişlerinden edinilen bilgiler ışığında yapının çeşitli tarihlerde onarım
gördüğü anlaşılmaktadır. 1993 yılında caminin rölöve ve restorasyon
projelerinin hazırlandığı dosyasındaki belgelerden anlaşılmaktadır 2 .
Bu çalışma sonucu tespit edilen yapılması gerekli işler 3 ve alınan
kurul kararından4 ve yapının bugünkü durumundan anlaşıldığına göre
1994 yılında yapının büyük ölçüde onarımının gerçekleştirildiği ve
bugünkü şeklini aldığı anlaşılmaktadır.
Bahsedilen çalışmalar sırasında hazırlanan rölöve projesi ve o
günkü halini gösteren fotoğraftan onarımdan önceki hali
anlaşılmaktadır(Foto-12). Buna göre 1994 onarımı öncesi; yapının o
güne kadar genel olarak planında bir değişikliğe uğramadığı ancak
özellikle örtü sisteminin birtakım müdahalelere maruz kaldığı anlaşılır.
Harim kubbesinin dıştan altta kare, yukarıda sekizgene dönüşen iki
kademeli bir kasnağa sahip olduğu, sekizgen kasnağın yükseltilerek
kubbenin dıştan sekizgen bir kırma çatıyla kapatılıp kiremit kaplandığı
anlaşılmaktadır. Son cemaat yeri kubbelerinin üzerinin de güneykuzey yönünde eğimli sundurma çatı ile örtülüp kiremit kaplandığı
anlaşılmaktadır.
1994 onarımında ise, kubbeyi kapatmak amacıyla yükseltildiği
anlaşılan sekizgen duvarın sökülüp, kubbenin açığa çıkarıldığı, kare
kasnağın yenilendiği ve kubbenin dıştan kurşun ile kaplandığı
anlaşılmaktadır. Son cemaat yerinin üzerindeki sundurma çatının
kaldırılıp, kubbelerin açığa çıkarıldığı ve aynı şekilde dıştan kurşunla
kaplandığı, son cemaat yerinin batı duvarının tamamlanarak
sağlamlaştırıldığı anlaşılmaktadır.
Yapı tek kubbeli camiler grubunda değerlendirilir.
Bu tipteki camilerin erken örneklerine Selçuklu Dönemi Konya
ve Akşehir mescitlerinde karşılaşılır. Bunların çoğunda, giriş
cephelerine bitişik “medhal” olarak isimlendirilen ve son cemaat
mekanının öncüleri kabul edilen birer mekan bulunur. Konya Hoca
Hasan Mescidi, minaresinin son cemaat yerinin doğu ucunda yer

2

VGM- Belge no: Rölöve Projesi Belge no: 26902003-OC001, Restorasyon Projesi
belge no : 26902003-OC010
3
VGM- 1994 Tarihli Onarım Fişi
4
VGM- 2.3.1994 – 1899 tarihli kurul kararı.
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alması ve son cemaat yerinin batısının bir duvar ile kapatılmasıyla5
plan tasarımı açısından Çalçı Köyü Camisi’nin prototipi sayılabilir.
Osmanlı çağında Orhan döneminden benzer özelliklerle tek
kubbeli mescitler yapılmıştır. Bunların içinde sultan yapısı ve büyük
boyutlu birkaç örnek vardır. Orhan Bey’in Bilecik’deki camisinden
başlayarak sultanlar, özel bir ilgi duydukları ya da ilk fetih
dönemlerinde ele geçirdikleri önemli kentlere büyük tek kubbeli
camiler (ya da mescitler) yaptırmışlardır. Orhan Bey’in Bilecik’deki
camisi, Gebze’de bugün oldukça nitelik değiştirmiş olan camisi,
Mudurnu’da Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı cami, hemen hepsi büyük
tamirler geçirmiş, kubbeleri, minareleri, giriş revakları yenilenmiş,
çoğu kez sondajlara ve üslupsal araştırmalara dayalı olmayan yetersiz
rölöveleri ile yayınlara geçmiş bu erken dönem camileri birtakım
ortak özelliklere sahip olarak karşımıza çıkar6.
Birçok erken tarihli caminin(İznik Hacı Özbek, Bursa Alaaddin,
Behramkale Hüdavendigar, Bursa Yiğit Köhne, Hoca Ali, İbn Bezzaz,
Kemalli’de Asılhan, Edirne’de Şah Melek Paşa) giriş cephelerinde
harim duvarı uzatılarak giriş revakının yanlarda kapalı olması
sağlanmıştır. Tek kubbeye geçişin konstrüktif ögesi Türk üçgeni
kuşaklarıdır. İznik Hacı Özbek, Bilecik Orhan Bey, Behramkale
Hüdavendigar camilerinde görüldüğü gibi minare vazgeçilmez bir
ihtiyaç değildir. Mudurnu’daki Yıldırım Camisi’nin minaresi sonradan
eklenmiştir. İlk minareler, genelde mescit duvarına taşıtılmyan
bağımsız temelli kule yapılar olarak düşünülmüştür. Fakat çoğunun
kaideleri üstündeki bölümleri yüzyıllar boyunca, genelde deprem
nedeniyle yıkılıp yeniden yapıldığı için kaideleri dışında özgün
biçimleri değişikliğe uğramıştır. Genel eğilim minareleri girişin soluna
koymaktır. Fakat kesin bir kural değildir. Örneğin Bursa camilerinde
solda ve sağda uygulamalar vardır. Bütün bu camiler çok az pencereli,
kasnakları yüksek ve genelde almaşık duvar tekniği ile inşa
edilmişlerdir. Tek kubbeli mescitlerin bezemelerine özel bir itina
gösterildiğini kanıtlayan fazla örnek yoktur. İznik Yeşil Camisi ve
Edirne Şah Melek Paşa Camisi bezemeleri bakımından en itinalı
yapılar olarak görülür7.
Çalçı Köyü Camisi, plan tipi ve biçimlenişiyle, tek mekanlı
kubbe örtülü harim ve son cemaat mekanından oluşan beylikler ve
Osmanlı dönemlerinde sık rastladığımız örneklerden birini oluşturur.
5

Bkz. Murat Katoğlu, “13. Yüzyıl Konya’sında Bir Cami Grubunun Plân Tipi ve Son
Cemaat Yeri”, Türk Etnografya Dergisi Sayı: IX, Ankara, 1966.; Oktay Aslanapa,
Türk Sanatı, I-II, İstanbul, 1984, s. 66-67
6
D.Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul, 2007, s.123.
7
D.Kuban, a.g.e., s.123,124.
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Özet
Mesafe ve ücretin sınırlayıcı bir etken olmadığı, asıl belirleyici ve
motive edici unsurun gittikleri bölgenin duygusal atmosferi ve onlar üzerinde
bıraktığı özel etkilerin olduğu kültür turizmi dünyada en hızlı gelişen turizm
çeşitlerindendir. Bu yeni turizm çeşidi tarihsel geçmişi ve zengin kültürel
birikime ile ön plana çıkan merkezler için bir fırsattır. Bu merkezlerden biri
olduğunu düşündüğümüz Silvan bu anlamda pek çok çekiciliğe sahiptir.
Ancak bu çekiciliklerin önemli bir kısmı değerli olmalarına rağmen yeterince
ilgi görememişlerdir. Bu anlamda Silvan, tarihi, folklorik, inanç, etnik ve
soy-sop turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Günümüzde birçok
insanın başkalarının kültürlerini tanımak için seyahat ettiği düşünüldüğünde,
Silvan’ın önemli bir potansiyeli olduğu görülecektir. Ancak bu anlamda
Silvan’ın, yukarıda ifade edilen özelliklerini turizm adına ya hiç kullanmadığı
ya da yetersiz kullandığı görülmektedir.
Bu çalışma ile Silvan’da geliştirilebilir bir turizm çeşidi olarak
gördüğümüz kültür turizmi ve onun alt dalları birçok açıdan ele alınmış ve
başta pazar ilişkisi ve turizm altyapısı olmak üzere çeşitli değişkenler
açısından incelenmiştir. Silvan’da kültür turizminin geçmişi, bugünü ve
potansiyel turizm pazarının bölgeyi tercih etmesinde etkili olan faktörler
ortaya konmuş; Silvan’da turizmin ve özellikle de kültür turizminin geleceği
tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Silvan, turizm, kültür turizmi, tarihi turizm.
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As An Example Of Country Having Historical Background and
Rich Cultural Heritage, Silvan
Abstract
As one of the fastest developing tourism types, the distance and cost are
not limited factor for tourists who are involved in cultural tourism. The real
determining factors are emotional atmosphere of destinations where tourist
go and the left impressions of those places on the tourists. This new type of
tourism is an opportunity for centers emerging with historical background
and rich cultural accumulations. As considered one of these centers, Silvan
has many attractions; however, the majority of these attractions have not
sufficiently been interested in despite they are valuable. In this regard, Silvan
has a significant potential in terms of historical, folkloric, faith, ethnologic,
and legacy tourism. When it is considered that many people travel in order to
see and learn other people’s life, Silvan’s potential will clearly be seen.
However, Silvan has not been used the features that are mentioned above or
used insufficiently on behalf of tourism.
With this paper, cultural tourism seen one of developable tourism
type and faith tourism its subtitles are dealt with its many perspectives;
further initially market relations and tourism infrastructure are examined in
terms of various variables. Then, the history and current cultural tourism in
Silvan and potential tourism market’s reasons for choosing this region are
explored. In addition to that, tourism and the future of cultural tourism in
Silvan are attempted to determine.
Key words: Silvan, tourism, culture tourism, historical tourism

Giriş
İnsanlar sık sık ilginç, heyecanlı ve sürpriz deneyimler yaşamak
isterler. Bu deneyimlerin bir kısmı doğal çekiciliklerle ilgili olurken,
önemli bir kısmı da belirlenmiş bir toplumdaki kültürel değerlere
yöneliktir (Ondimu, 2002: 1045). XX. Yüzyılın son çeyreğinde
dünyada kendini gösteren kültürel değerlere yönelik talep, günümüzde
artarak devam etmektedir. Dünya Turizm Örgütüne (WTO) göre,
dünya genelindeki tüm turizm turlarının % 37’si kültürel turizmden
oluşmaktadır ve talebin yılda % 15 arttığı tahmin edilmektedir
(Crawd’dan aktaran Leslie, 2001: 113). Toplam turizm talebindeki
artışın % 3-4’lerde olduğu düşünülürse, kültürel turizmdeki artış
hızının ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkacaktır. Bu denli hızlı artan
bir turizm çeşidinde, Silvan gibi kültürel değerler açısından zengin
turizm alanlarını önemli kılan husus bu turizm türüne katılan
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turistlerin yeni gelişen ve gelişmekte olan veya gelişecek pazarları
tercih etmeleridir (Weırmaır, 2000: 402 ).
Günümüzde en hızlı gelişen endüstrilerden biri olarak karşımıza
çıkan turizm olgusu, ülkeler ve daha küçük boyuttaki turizm bölgeleri
ve yörelerinde ekonominin canlanmasında bir araç olarak
kullanılmaktadır. Öyle ki, bu büyük pastadan pay alabilmek için
çeşitli ölçekteki turizm bölgeleri bütün imkânlarını turizme
açmaktadırlar. Görünen o ki, turizm olgusu artan bir şekilde
ekonominin canlanmasında bir araç olmaya devam ettikçe ulusal ve
uluslararası arenada hep var olacak ve artan zaman ve şekillenen
tüketim alışkanlıkları onu daha da geliştirecektir. Turizmin gelişmesi
ve tüketim alışkanlıklarının yeniden şekillenmesi turizmi
çeşitlendirmiş ve özel ilgi turizm çeşitlerinin doğmasına neden
olmuştur. Günümüzde özellikle gelişmiş Avrupa ülkeleri, Amerika ve
Japonya gibi ülkelerde insanların yılda 4 ve daha fazla tatile çıktığı
düşünülürse, turizmin çok daha geniş bir alana yayılacağı ve yeni
alanların turizm pazarları haline geleceği muhakkaktır. Bu türden
gelişmeler turizm (tatil) alışkanlıklarında farklılıklar yaşanmasına
neden olmuş ve alternatif turizm aktiviteleri ortaya çıkmıştır. Bunlar
arasında özellikle eski medeniyetleri tanıma dürtüsü ve geçmişe
tanıklık yapmak, farklı doğal güzellikleri görmek, farklı kültürleri
tanımak ve bir şekilde onlarla etkileşimde bulunmak gibi yaklaşımlar,
özellikle iç kesimlerde kitle turizm bölgelerinden uzakta kalmış Silvan
gibi yerleşmelerin doğal, tarihi ve kültürel çekiciliklerini göstermesi
açısından bir fırsat teşkil etmektedir.
Turizm, doğası gereği kendi içerisinde farklı alt gruplara
ayrılmaktadır. Bunlar içinde en yaygın turizm şekli kitle turizmidir.
Ancak, en hızlı gelişen turizm çeşitlerinden biri kültür turizmidir.
Gelişen bu turizm çeşidinden faydalanmak ve dünya ziyaretçilerini
kabul etmek için en temel gereksinimlerden biri kültürel çekicilikler
açısından zengin olmaktır. Bu noktada Silvan bir kültür turizm yöresi
olmaya adaydır. Silvan, doğal coğrafi özellikleri, uzun bir geçmişe
sahip tarihi, zengin kültürü, sosyal yapısı ve daha birçok özelliği ile
özgün bir yapıya sahiptir. Ancak coğrafik konumunun sağladığı tarihi
ve arkeolojik değerleri kendi haline terk edilmiş, hatta birçok yerde
kaybolmaya yüz tutmuştur. Oysa bu değerlerin olabildiğince ortaya
çıkması ve ilçede yeni bir yapılanma ve ekonomik kazanım için
turizmin hizmetine sunulması gerekmektedir. Ancak bu kazanımların
yapılabilmesi için Silvan’da hangi turizm çeşidinin ne ölçüde
geliştirileceği, hangi turist tiplerine ve hangi pazarlara yönelineceği,
var olan kaynakların nasıl geliştirileceği gibi soruların sorgulanması
gerekmektedir.
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Silvan’ın Genel Özellikleri
Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan ve genel
olarak engebeli bir arazi özelliği gösteren Silvan İlçesinin batısında;
Diyarbakır merkez ilçe ve Hazro, güneyinde; Bismil, kuzeyinde; Lice
ve Kulp ilçeleri, doğusunda; Batman ili yer almaktadır. 1379 km²
yüzölçümü sahip olan ilçeyi Albat Dağları ova boyunca doğudan
batıya keser (Harita 1). En önemli akarsuyu Batman Çayıdır. Ova
kesimi tamamen çıplak, dağ kesiminde ise yer yer meşe ve yabani
meyve ağaçları bulunmaktadır. İklim yazları sıcak ve kurak, kışları ise
soğuk ve yağışlıdır. Diyarbakır’a olan uzaklığı 82 km.dir. İlçe
merkezinde, Konak, Feridun, Tekel, Selahattin, Yenişehir, Cami,
Yüksek, Kale, Mescit, Bağlar ve Bahçelievler olmak üzere 11 mahalle
bulunmaktadır. Silvan’a bağlı 75 köy, 82 mezra ve belde yer
almaktadır.
Meyyafarikin olarak bilinen Silvan, 1515 tarihinde kurulan
Diyarbekir Beylerbeyliği’nden önce, bölgede egemen olan çeşitli
güçlerin denetiminde önemli bir ticaret ve yönetim merkezi olarak
varlığını sürdürmüştür. 1560-1600 yılları arasında Kulb Sancağı’nın 6
kazasından biri olan Silvan (Baykara, 2000: 190), 1609 yılında
Diyarbekir Beylerbeyliği’ne bağlı sancak merkezi (Baykara, 2000:
93), eyalet sistemine geçilmesinden sonra ise Diyarbekir Merkez
Sancağı’na bağlı kaza merkezi haline getirilmiştir. Cumhuriyetin ilanı
ile beraber teşkil elden Diyarbekir Vilayeti’nin kazası durumundaki
Silvan, bu yapıyı günümüze kadar muhafaza etmiştir.
1871 tarihli vilayet salnamesinde, kendisine bağlı 212 köyle
birlikte kazanın 9941’i Müslüman olmak üzere 14212 nüfusunun
olduğunu görmekteyiz. (Komisyon, 1982: 2241) 1881/82-1893 tarihli
nüfus sayımında, Silvan 11375’i Müslüman olmak üzere toplam
18818 nüfusa sahiptir (Karpat, 2003: 172).
1890 yılında bölgeye ilişkin önemli bilgiler veren Vital CUINET,
bu tarihlerde Silvan’ın 18500’ü Müslüman olmak üzere toplam 25217
nüfusa sahip olduğunu ve kazaya bağlı 323 köyün bulunduğunu ifade
etmektedir. Kaza merkezinde ise, 4000’i Müslüman 7000 sakin
bulunmaktadır (Cuınet, 1891: 470-471) Cuinet’ye göre, Silvan’da
1450 hane, 10 cami, 3 kilise, 1 küçük Protestan kilisesi, 60 dükkân, 1
han, 5 kahvehane ve 2 hamam bulunmaktadır (Cuınet, 1891: 472).
1914 nüfus sayımında, 26330’u Müslüman 41743 nüfusa sahip
olan Silvan Kazası (Karpat, 2003: 214), I. Dünya Savaşı’ndan sonra
hem savaşın yol açtığı yıkımlar ve kayıplar, hem de gayrimüslim
nüfusun göçü nedeniyle önemli bir nüfus kaybı yaşamıştır. 1927
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yılında yapılan ilk nüfus sayımında 2605’i kaza merkezinde olmak
üzere toplam 26406 nüfusa gerileyen Silvan, bu tarihlerden sonra
tekrar nüfuslanmaya başlamış, ancak II. Dünya Savaşı’nın ağır
buhranlı yılları ile birlikte bir duraklama geçirmiştir. Savaş yıllarından
sonra tekrar hızla nüfuslanmaya başlayan Silvan, 1950 yılında 4254’ü
ilçe merkezinde olmak üzere 28911’e yükselmiştir. 1970’te 18592
olan kent nüfusu 1980 yılında 43624 ve 1990’da 60731 yükselmiştir.
2000 yılında ise 64136’sı kent merkezinde olmak üzere toplam
116298 nüfusa sahip olan Silvan, günümüzde Diyarbakır İli’nin en
büyük ilçelerinden birisidir.
Harita 1 : Silvan İlçesi Konum Haritası
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Silvan’da Geliştirilebilir Turizm Çeşitleri
Meyyafarikin adıyla bilinen Silvan’ın kuruluş tarihi Diyarbakır
kadar eskidir. Şehirsel yerleşmenin çok eskilere gittiği bir ilçe olan
Silvan’da ulusal anlamda birçok değer yer almaktadır. Bunların
başında Malabadi Köprüsü, Silvan Kalesi, Kulfa Kapısı, Hasuni
Mağaraları, tarihi konaklar ve çeşitli tarihi camileri saymak
mümkündür. Bu tarihi değerlerin yanında sosyal ve siyasal yaşamın
getirdiği davranışsal değerler ve diğer kültürel birikimler ilçeyi önemli
bir kültür merkezi yapmaktadır. Bu değerlerin bir kısmı ulusal hatta
uluslararası anlamda tanınan ve rağbet gören değerlerdir. Ancak,
bütüncül yaklaşımlar sergilenemediği ve geliştirilecek turizm çeşidi ve
pazar ilişkisi doğru tespit edilemediği için ilçede turizmin gelişmesi
adına kültürel değerler fazlaca bir anlam ifade etmemektedir.
Birçok ülkede yapılan araştırma sonuçlarına göre ortaya çıkan
bulgular, kültür turizminin geleceğin turizm çeşidi olacağı şeklindedir.
Yeni bir turizm hareketi olan kültür turizmi, bu anlamda turizme yeni
bir soluk ve yeni bir tat getirmiş ve kısmen de olsa bugünkü ve
gelecekteki turizm adına oluşacak ihtiyaç ve değişiklikleri yansıtan bir
şekil almıştır. Bu yeni şekil, yeni pazar örüntüleri ve yeni
çekiciliklerle birlikte turizmdeki zenginliği arttırmış ve gelecekte de
artırmaya devam edecektir (Richards, 2001a). Zira, dünya ülkelerinin
bir çoğunda yapılmış olan anketlerde, ortaya çıkan sonuç turizmin
yeni gözdelerinin tarihi ve kültürel çekicilikler olduğu yönündedir.
Deniz, güneş ve kum üçlüsüne bağlı olarak gelişen ve kitleleri
etkileyen turizm olgusu, günümüzdeki turizm eğilimleri
doğrultusunda, alternatif arayışlara yönelmiştir. Bu bağlamda, bütün
turizm destinasyonları bu yeni pazardan pay alabilmek için, tarihi ve
kültürel değerlerini doğrudan veya dolaylı bir şekilde turizm amacına
yönelik kullanma çabası içine girmişlerdir. Bu amaçla, dini ibadet
yerleri (cami, kilise gibi), müzeler, sanat tarihi açısından değerli
yapılar, yöresel mimari ve diğer tarihi eserler değerlendirilerek
turizme kazandırılmıştır. Kazandırılan bu çekicilikler içinden iyi
bilinen, büyük ve önemli olanları bölgeye geniş anlamda bir ziyaretçi
ilgisi doğurabilir ve o bölgeyi ziyaret için bir ilk adım veya yer
yapabilir. Zamanla bölgenin çekicilik gücünün artması ile birlikte, iyi
bilinen bu çekicilik bir bakıma turistlerin ziyaret etmeleri için bir
zorunluluk yaratabilir. (Prideaux, 2003: 62). Silvan bu anlamda
zorunluluk olmasa bile ulusal anlamda talep yaratacak birçok
çekiciliğe sahiptir. Ancak, bu çekiciliklere ulaşmak için gerekli turizm
altyapısı olmadığı gibi, çoğu yerde bu değerler kendi haline terk
edilmişlerdir. Oysa bilinmektedir ki, çekicilikler turizm altyapısı ve
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kentsel altyapı ile desteklenmezlerse tur yaratan çekiciliklerden öteye
gidemez. Bu tarz çekiciliklerin ilçe ve bölge ekonomisine bir katkısı
olmaz.
Çekicilikler birçok bilim insanına göre farklı tanımlanmıştır.
İnskeep, çekicilikleri bağlı oldukları kaynaklara göre üç gruba
ayırtmıştır. Bunlar; Doğal çevre kaynaklarına göre ortaya çıkmış
doğal çekicilikler, insan faaliyetleri sonucu şekillenmiş kültürel
çekicilikler ve sanatsal olarak ortaya konan özel tür çekiciliklerdir
(İnskeep, 1991: 76). Gunn ise çekicilikleri ikiye ayırmıştır bunlardan
ilki uzun süre kalmayı gerektiren çekicilikler, ikincisi ise çevre turları
şeklindedir. Birinci çekicilikler bir bölge veya alanda toplu olarak
bulunan, uzun süre kalmayı gerektiren, aynı ziyaretçiler tarafında
tekrar tekrar kullanılabilen çekiciliklerdir. İkinci gurup ise, tur talebi
yaratan ancak tekrar tekrar kullanılmayan çekiciliklerdir (Gunn, 1988:
113) (Tablo. 1).
Bu bağlamda Silvan’ı incelediğimizde kalış yaratacak
çekiciliklerden çok, tur yaratan çekiciliklerin daha fazla olduğu
görülmektedir. Bu nedenledir ki, ilçede ziyaretçilerin kalış sürelerini
arttırmak için başta yerel yöneticiler olmak üzere, yatırımcılar, ilgili
kurum ve kuruluşlar kalış yaratacak çekiciliklere benzer atraksiyonlar
geliştirmelidir. İlçede turizm talebi yaratmak ve ekonomik gelişme
sağlamak için hem ürün ve hem de pazar eğilimli yaklaşımların
birleştirilmesi ve ona göre bir strateji belirlenmesi zorunluluğu vardır.
Eğer, bu yönde çalışmalar yapılır, turistlerin ilgisini çekecek veya
yapmaktan hoşlanacakları şeylerin listesi çıkarılır ve bu atraksiyonları
yapma fırsatı verilirse, hem ziyaretçilerin kalış süreleri uzatılmış
olunur, hem de memnuniyet derecesi arttırılmış olur. Aksi taktirde
çabalar sonuçsuz kalır.
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Tablo 1 : Çekiciliklerin Sınıflandırılması
Kalış Yaratacak Çekicilikler
Resortlar
Kamp Alanları
Avcılık ve Su Sporu Alanları
Tatil Kompleksleri
Festival ve Kutlamalar
Kongre ve Toplantı Yerleri
Kumar Merkezleri
Spor Arenaları
Ticaret Alanları
Bilim ve Teknoloji Merkezleri
Eğlence Parkları

Tur Yaratan Çekicilikler
Yol Boyu Manzaralı Alanlar
Doğal Alanlar
Kamp Alanları
Su Turlarının Yapıldığı Alanlar
Akraba ve Arkadaş Evleri
Özgün Yapılar
Dini ve Kültürel Alan ve Yapılar
Yiyecek, İçecek ve Eğlence
Yerleri
Tarihi Bina ve Alanlar
Alışveriş Alanları
Etnik Alanlar

Kaynak: C.A. Gunn., 1988, Tourism Planing, Second Edition.
Taylor& Francis, New York, s.113.

İlçede turizm çeşitlenmesine ilişkin yukarıdaki yaklaşımlar
sergilenirken turist profili de dikkate alınmalıdır. Zira kültür turizmine
katılan turistlerin beklentileri yüksek olduğundan atraksiyon
motivasyonları da oldukça zordur. Çünkü, eğitim ve sosyal refahın
artmasına paralel olarak ortaya çıkan bu yeni entelektüel insan tipi,
geçmişin tarihsel birikimini ve yaşatılan kültürel değerleri öğrenmek
ve araştırmak eğilimi içindedir. Bu eğilimin ortaya çıkardığı kültürel
turizmin başarısında, planlı bir yaklaşım ve yerel kültür değerlerin
tamamını turizm altyapısı ve kentsel altyapıyla birlikte sunma
zorunluluğu vardır. Zira, daha öncede ifade edildiği gibi maliyet ve
mesafe bu turistler için caydırıcı bir faktör değildir. Kitle turizmine
katılan turistlere oranla kültür turizmine katılan turistlerin, ekonomik
ve sosyal anlamda turizm bölgelerine katkıları çok daha fazladır.
Ancak bu turizm çeşidini doğru anlamak ve pazarlama stratejisini
doğru tespit etmek için kendi içinde farklı alt dallara ayrılması
gerekmektedir. Çünkü, kültür turizmi çok geniş bir kavramdır ve bu
yüzden çeşitli alt gruplara ayrılmak durumundadır.
Çeşitli konuları ve alanları içeren kültür turizminin temelde alt
gruplara ayrılması, daha kolay pazarlanması ihtiyacından
kaynaklanmıştır. Bu anlamda kültür turizmi; miras turizmi, tarih
turizmi, etnik turizm gibi alt dallara ayrılmaktadır (Doğaner, 2003:12). Şüphesiz bunlar içinde kültürel miras kavramı çok daha geniş bir
yelpazeyi temsil etmektedir. Bunlar, anıtlar, tarihi ve mimarı
kalıntılar, müzelerde sunulan sanat gösterileri, yani görünen bütün
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yönleriyle gelenek ve sanat ve felsefe gibi soyut formlar, tarihteki
büyük olaylar ve kişiler ile ilgili kutlamalar, farklı yaşam tarzı,
kendine özgü edebiyat ve folklorun oluşturduğu eğitim unsurları miras
kavramı içinde değerlendirilmektedir (McGettigan ve Burns, 137).
Ayrıca, kültür turizmi içinde savaş alanları, keder, sıla, soy-sop, inanç,
şehirsel organizasyonlar, festivaller, müzikal organizasyonlar ve daha
birçok alt değeri de sıralamak mümkündür. Silvan için
düşündüğümüzde
kültür
turizminin
birçok
çeşidinin
pazarlanabileceğini görmekteyiz. Ancak, ilçede geliştirilecek turizm
çeşidi doğru tespit edilemediği için pazarlama konusunda da hemen
hemen hiçbir şey yapılamamıştır. Buna rağmen şunu net bir şekilde
ifade edebiliriz ki, kültür turizmi, Silvan gibi tarihi geçmişi eski olan
ilçeler için bir turizm çeşitliliği yaratmıştır ve öyle görünüyor ki
kaynaklarını doğru kullanan turizm bölgeleri için bu durum artarak
devam edecektir.
Silvan’da Kültürel Miras
Bugün dünyada farklı ülkelerin ve farklı insanların yaşam tarzları
ve gelenekleri hakkında bilgilerini zenginleştirmek için kültürel
deneyim arayışlarına giren birçok insan bulunmaktadır. Bu
insanlardan bazıları arkeoloji, tarihi bina ve kalıntılara ilgi
duymalarına karşın, bazıları da müzelere, galerilere, konserlere, opera
ve geleneksel danslara ilgi duyarlar (McGettigan ve K.Burns,
2001:136). Bu anlamda, kültür turizm hareketine katılan turistler için
Silvan eşsiz bir mekândır. Çünkü ilçede bir kısmı geçmişte yaşanmış
ve bir kısmı da günümüze kadar gelebilmiş folklorik değerler, din, dil,
yaşam tarzı ve sanata ilişkin çok sayıda değer yer almaktadır. Bu
değerlerin her biri turistleri bölgeye çekmede önemli faktör olarak
karşımıza çıkmaktadırlar. Bu faktörlerin başında tarihi çekicilikler
gelmektedir.
Geçmiş medeniyetlerin ve geçmiş çağların yaşayan fiziksel
kalıntıları olarak tanımlanan tarihsel kaynaklar (Özgüç, 1998: 80)
veya anıtlar, bulunduğu zamana göre eski olan ve bir zaman aşımını
ifade eden kaynaklardır. Bununla birlikte bu alanların büyük bir kısmı
turizme hizmet ederler. Bu alanlar, tarihi ve turistik yerleşmeleri aynı
anda bünyesinde taşırılar ve bu alanlarda tarihi eserler turizm için aktif
olarak kullanılırlar (Ashwort and Tunbridge, 1990). Bu anlamda
Silvan’da birçok değeri saymak mümkündür. Bunların başında Silvan
kalesi gelmektedir. Kalenin yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak
Diyarbakır Kalesi kadar eski ve Diyarbakır tarihiyle yaşıt bir geçmişi
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vardır. Evliya Çelebiye göre Cercis Peygamber emriyle Handik adında
bir melik kurmuştur.
Meyyafarqin suru iki katlı olarak yapılmıştır. Eskiden arada geniş
bir yol bulunurmuş. Dış sur bugün az çok Diyarbakır Kapısı civarında
fark edilebilir. Kale, dörtgene yakın bir şekildedir. Doğudan batıya
600, kuzeyden güneye 500 metre, toplam 2200 metre uzunluğunda
olup,
surlardan
50
burç
ve
kule
vardır
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Silvan_Kalesi). Silvan kalesi dışında,
Boyunlu Köyündeki Boşat Kalesi ve Burunlu Köyündeki kale de
önemli birer değer olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Ancak her üçü de
kaderlerine terk edilmiş demek pekte yanlış olmaz. Özellikle, Burunlu
Köyündeki kalenin çökmek üzere olduğu ifade edilmektedir (G:A:
Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Geliştirilmesi Planı, 2005:
134).
İlçede kalelerin yanında diğer önemli tarihi değerlerden birisi de
Kilise ve Camilerdir. İlçede Karabehlül Camii, Selahattin Eyyubi
Camii (Ulu Camii) ve kiliseden camiye dönüştürülen Yeni Camii
(Kilise) dönemlerinin güzel örnekleri olarak görülebilirler. Camilerin
yanında Hassuni mağaralarının yakınında bir Bizans kilisesi ve
yaklaşık 300 adet mağara odası da bulunmaktadır (G:A: Kültürel
Mirasın Korunması ve Turizmin Geliştirilmesi Planı, 2005: 268). Bu
camiler ve kiliseler kültür turistleri için atraksiyon motivasyonunu
sağlamada destekleyici bir unsur olabilirler. Şüphesiz, bu çekicilikler
yalnızca birer tarihi değer olarak değil, aynı zamanda birer dinsel
inanışın simgesi ve bu dinlerin ilçede bugün ve geçmişte yaşandığını
göstermesi adına da önemlidirler. Zira turizmin çeşitlenmesi adına
kullanılan dinsel inançlar, turizm hareketlerinin oluşmasında önemli
bir yere sahiptir. Özellikle dinin toplumsal yapının temel öğesi olduğu
ve toplumsal davranışların tamamına yakınının dine bağlı bulunduğu
ortaçağda din, yolculukların başta gelen nedeniydi. Çeşitli dinler
kutsal yerlerin ziyaretini zorunlu kılmaları da turist kabul eden
bölgeler için önemli bir ekonomik hareket yaratmaktadır. Bu harekete
katılan turistler için mesafe ve ücret, sınırlayıcı bir etken (ülkemizden
Mekke ve Medine’yi ziyarete giden hacılar gibi) değildir. Dolayısıyla,
bu harekete katılan insanlar için asıl belirleyici ve motive edici faktör,
gittikleri bölgenin duygusal atmosferi ve onlar üzerinde bıraktığı özel
duygulardır.
Silvan’da diğer birçok çekicilikten farklı olarak, sosyal ve
mekanik olarak çoğaltılan yegane şey, Malabadi Köprüsü’dür. Gerek
köprü ve köprüde yaşanan olaylar hem şarkılara, kitaplara, filmlere
konu olmuş hem de köprünün adı ve olaydaki kahramanların isimleri
bazı yerlere verilerek yaşatılmıştır. Bu durum, önemli bir zenginlik
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olduğu gibi temel çekicilik faktörü olarak da geliştirilebilir. Köprü,
Batman çayı üzerinde yer almaktadır. Malabadi köprüsü dışında,
Kumgölü (Omerkan), Kemuk Mahallesindeki Kemuk Köprüsü de bu
kategorideki diğer tarihi değerlere eklenebilir.
İskandinav ülkelerinin birçoğunda yapay değerler ve yöresel bir
takım gereçler müzelerde sergilenmekte ve bunlardan gelir
sağlanmaktadır. Oysa ülkemiz genelinde olduğu gibi Silvan özelinde
de maalesef, gerçek ve tarihe şahitlik yapmış birçok değer
sergilenememektedir. Müzeler ekonomik, kültürel, sosyal rolleri
ulusların kültürlerine ilişkin dinsel ve etnik kimlikleri, gelenekgörenekleri yansıtması bakımından önemlidirler. Bölgesel, yerel ve
milli kimliği yansıtan müzeler, geleneksel kültürel değerlerdeki
değişimi objektif bir yaklaşımla izleyen yerler olarak da
(Emekli,2003:47) ulusal ve bölgesel bazda turizmin gelişmesine
katkıda bulunabilmekteler. Müzeler turizm kavramının ortaya çıktığı
günden beri insanların ilgisini çekmiştir ve çekmeye devam edecektir.
Müzeler ve anıtlar gibi kültürel çekicilikler Avrupa’da en büyük
çekicilik pazarını oluşturdukları gibi, şehir ve kırsal kesimin gelişim,
planlama ve imaj zenginleştirme, arttırma çabalarının da merkezinde
bulunurlar (Richards, 2001a: 3). Hatta bazı Avrupa ülkelerinde daha
az gelişmiş lokasyonlara ziyaretçi çekmek amacıyla yerel kültüre
dayalı müze ve miras ile ilgili çekicilikler inşa edilmektedir
(Richards,2001b: 63).
Bu anlamda düşünüldüğünde Silvan yapay değil tamamıyla
gerçek objeler ve birikime dayalı agresif bir müze anlayışının
sergilenebileceği bir ilçedir. Zira, modern toplumlarda turizmin
önemli ve özel bir öğesi olan müzeler, Silvan için de bir temel
çekicilik olabilir. Çünkü, Silvan coğrafi konumunun kendisine
kazandırdığı avantajlar nedeniyle, insanlık tarihinin birçok
aşamasında, yerleşmeye sahne olmuştur. Bunun sonucu olarak da
birçok medeniyetin sınırları içinde kalmış ve tarihi, kültürel değerler
açısından zengin bir birikime sahne olmuştur. Ancak bu değerler
bırakın
agresif
müze
anlayışını
klasik
anlamda
dahi
sergilenememektedir. Aslında bu durum, ülkemizde gerçekleştirilen
müzecilik anlayışının da temel sorunudur.
Silvan’da müzede sergilenecek birçok değer olduğu gibi, açık
hava müzeciliği de yapmak mümkündür. Çünkü, ilçede birçok
arkeolojik sit bulunmaktadır. Arkeolojik sit ya da ören yeri şeklinde
isimlendirilen arkeolojik alanlar; insan etkinliklerinin bir sonucu
olarak ortaya çıkmış eski medeniyetlere ait antik yerleşmeler özelliği
taşıyan maddi kaynaklar veya su altındaki alanlar şeklinde
tanımlanmaktadır (Büyük Larousse. 1986:38). Silvan’ın kırsal
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kesimlerinde tescil edilmiş birçok sit alanı bulunmaktadır. Bunların
başlıcaları, Başdeğirmen Köyündeki Başdeğirmen (Kepo) Höyüğü,
Boyunlu Köyündeki höyük, Gündük Mahallesindeki Girharap höyüğü,
Yukarı Veysi köyü’ndeki Boyatlı Höyüğü ve Karacalar köyü’ndeki
Karacalar Höyüğüdür (G.A. Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin
Geliştirilmesi Planı, 2005: 134, 268).
İlçenin turizm zenginliklerinden biri de hiç şüphesiz Hasuni
Mağaralarıdır. Bu mağaralar Silvan İlçesi'nin 7 kilometre doğusunda
ve tarihi Malabadi Köprüsü ile Hasankeyf yol güzergâhında
bulunmaktadır. Anadolu'nun en eski mağara yerleşim birimlerinden
birisi olan Hasuni Mağaraları Antik dönemde özelliklede
Hıristiyanlığın ilk yayıldığı dönemlerde ve Orta Çağa'da önemli
yerleşim alanlarından birisi olmuştur. Hasuni'de mağaraların arasında
kayaların düzleştirilmesi ile yollar ve çıkış merdivenleri, sarnıçlar ve
su arkları, kaya kiliseleri, dokuma atölyeleri gibi yerleşimin sosyal ve
kültürel ihtiyacını karşılayacak yapılar da bulunuyor. Orta Çağ'da inşa
edilen bir kilisenin de bulunduğu Hasuni Mağaraları, Diyarbakır
Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1990 yılında
doğal sit alanı olarak ilan edilmiş ve birinci derece arkeolojik alan
olarak da tescil edilerek, yasal koruma altına alınmıştır. Ancak,
mağaralarının başta turizm altyapısı ve çevre düzenlemesi olmak
üzere birçok yeni yaklaşıma ihtiyacı vardır. Aksi taktirde birer turizm
çekiciliği olarak düşünmek pek doğru değildir.
Silvan’da kültür turizminin gelişmesine katkı sağlayacak diğer
bir çekicilik, yöresel el sanatlarıdır. Bazı turizm destinasyonlarının
temel çekiciliklerinden biri olabilecek özelikleri gösteren el sanatları,
özellikle ziyaret edilen alanı hatırlama aracı olarak önemli bir misyon
üstlenmektedir. Dolayısıyla, destinasyona gelen turistlerin hatıra eşya
alma hareketi ile başlayan bu süreç birçok açıdan turizm bölgesine
katkıda buluna bilmektedir. Zira turistlerin turizm yöresinden almış
oldukları eşyaları evlerine götürdüklerinde o turizm yöresini anmaları
aynı yerin tekrar ziyaret edilmesini sağlayabilmektedir (Williams,
1998: 15-16). Ancak, bu doğrudan katkı yanında, başta ölmeye yüz
tutmuş el sanatlarının yaşatılması, istihdam yaratılması ve küçük de
olsa bir pazar ve dolayısıyla ekonomik katkı sağlamaları da önemlidir.
İlçede halen yerel kumaş dokumayla ilgili geleneksel zanaatı sürdüren
iki ustanın varlığı eskiden “carangi” adı verilen bir dokuma sisteminin
canlandırılmasında (G:A: Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin
Geliştirilmesi Planı, 2005: 269) önemli bir kazanım olarak
düşünülebilir.
Yöresel el sanatlarının yanı sıra yöresel kıyafetlerde birer
destekletici çekicilik olarak düşünülmelidir. Çünkü turistler hem yeni
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yöresel kıyafetler görüp gözlem yaparak, hem de bu kıyafetleri bazen
giyip bazen de satın alarak farklı bir deneyim yaşamaktadırlar. Turizm
bölgelerindeki yöresel kıyafetlerin zenginliği o bölgedeki turistlerin en
üst derecede zevk almalarını sağlayan bir araç olabilir. Diğer bir
ifadeyle, ana motivasyonu destekleyen yardımcı bir motivasyon
olmaktadırlar. Bu durum belki de turistin Silvan’ı tekrar ziyaret
etmesini sağlayan bir faktör olabilecektir.
Silvan’ın diğer bir zenginliği yemek kültürü ile ilgilidir. Yerel,
bölgesel veya ulusal boyutta bir grup tarafından tüketilen yiyecek ve
içeceklerle ilgili olan ve çeşitli özelliklerini tanıma atraksiyonu
(Santich, 2004:18) olarak tarif edilen gastronomi, turizmin kültürel
çekicilikleri arasında yer almaktadır. Başka kültürleri tanıma ve
katılma ve güçlü kimliğe sahip başka insan ve yerlerle ilişki kurma
deneyimi olarak tarif edilen kültürel turizmin, bir alt dalı olarak
gösterilen gastronomi, (Santich, 2004:20) özellikle son yıllarda
uluslararası turizmin gelişmesinde ve şekillenmesinde kendine yer
bulabilen ve hatta sınırlıda olsa birinci tercih sebebi olma eğilimi içine
girebilen bir sektördür.
Kültürel çekiciliklerden bir diğeri olan geleneksel evler ve kırsal
kesimdeki konutlar turizmin önemli çekiciliklerindendirler. Ancak,
bugün söz konusu (geleneksel evler) çekicilikler Silvan’da tarihi
özelliğini yitirmiş ve doğal gelişimini bitirmiştir. Sayıları sınırlı olan
bu çekicilikler restore edilmeleri ve benzer mimari örneklerinin taklit
edilmeleri suretiyle geleceğe bırakılacak birer eser olarak kalabilirler.
Zira turizmin olumlu etkilerinin henüz görülmediğini düşündüğümüz
Silvan’da, eski kent dokusuna ve geleneksel evlerin rehabilitasyonuna
önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu evler turistlerin
büyük ilgisini çektiği gibi ilçedeki turizmi zenginleştirme
çalışmalarına da yardımcı olacaktır. Ancak görünen o ki, hem ilçe
merkezinde hem de kırsal kesimdeki evlerin yalnızca bir kaçında
(Üstünler Evi gibi) restorasyon çalışması yapılmış ve diğer evler
kaderine terk edilmiştir.
Yukarıda ifade ettiğimiz kültürel değeler turistleri çekmede
önemli birer çekicilik olma özelliğine sahiptirler. Ancak turistlerin
özellikle konaklama süresi konusunda destekleyici kültürel çekicilik,
ilçede gerçekleştirilecek festivallerle mümkün olacaktır. Zira birçok
bilim insanının da ifade ettiği gibi, yerel demokrasinin geliştirilmesini,
kendi öz gücüne inanma esasına dayanan davranış tarzlarının ve
aksiyonların yaratılması, toplumun sosyal altyapısının oluşturulması
veya geliştirilmesi amaçlarına yönelik bir süreç olarak ifade edilen
festivaller (Frisby, 1983: 32) ve olay temelli diğer girişimler, şehirdeki
diğer olayları ve çekicilikleri geliştirmek için bir araç olarak
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kullanılabilmektedir (Richards, 2001b: 60). Dolayısıyla, Silvan’da bu
anlamda şehrin tarihi geçmişiyle örüntülü bir organizasyonun
programlanması kanaatimizce ilçede turizmin geliştirilmesi
noktasında doğru ve cesaretlendirici bir girişim olacaktır. Zira,
festivaller şehirsel organizasyonun geçmişi ile doğru orantılı bir
şekilde gelişirler. Silvan’da tarihsel süreci yansıtan bir festivalin
olmayışı bu anlamda da bir eksikliktir.
Sonuç
Silvan ilçesinde bulunan ve kısmen de yaşatılan kültürel değerler
hem sayıca hem de çeşit bakımından zengin olması şüphesiz ki önemli
bir durumdur. Ancak en az onun kadar önemli olan, bu değerlerin
sürdürülebilir bir turizm çerçevesinde nasıl ve hangi enstrümanlar
kullanılarak değerlendirileceği ve korunacağıdır. Zira bilinmektedir ki
insanoğlu eskiden beri önceki medeniyetlere ait kültürel değerleri,
yaşatmak ve gelecek kuşaklara iletmek için bilinçli, bazen de bilinçsiz
bir şekilde çaba göstermiş ve günümüze dek ulaştırmıştır. Önceleri
taşınır değerler korunurken, zamanla taşınmaz kültürel değerler, tarihi
eserler ve nihayet bugün, tarihsel çevre anlayışıyla geniş sınırlara
varmış değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması önemli
bir görev kabul edilmiştir. Bu noktada kültürel açısından zengin kabul
ettiğimiz Silvan’da yapılması gereken, diğer bütün turizm
değerlerinde olduğu gibi kültürel değerlerini de verimli bir şekilde
kullanması ve korumasıdır.
Yukarıda da ifade edildiği üzere, Silvan camileri, müzesi, kalesi,
köprüleri, arkeolojik değerleri folkloru, yöresel el sanatları, yemekleri,
geleneksel evleri gibi kültürel değerler açısından oldukça zengin bir
turizm çekiciliğine sahiptir. Ancak, ilçede var olan bu potansiyel
çekicilikler değişik nedenlerden dolayı ya hiç değerlendirilememiş
yada kısmen değerlendirilebilmiştir. Şüphesiz bunda birçok faktör
etkili olmuştur. Bu faktörler doğal, sosyal ve ekonomik olmak üzere
bir sınıflandırmaya tabii tutulabilir. Ancak ilçede kanaatimizce asıl
belirleyici faktörler turizm altyapısının henüz yerleşmemiş olması ve
turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olmasıdır.
Her ne kadar bugüne dek bütün bu faktörlerden dolayı turizm
gerçek anlamda geliştirilemediyse de Silvan’ın temel ekonomik
kalkınma göstergesini olumluya çevirecek ana sektör, turizm
olacaktır. Çünkü, Silvan’da sanayi ve ticaret gibi sektörlerin
gelişmemesi ve geliştirilmesinin uzun zaman ve önemli miktarda
sermaye gerektirmesi, turizm gibi kısa zamanda ve fazla kaynak
gerektirmeden gerçekleşen yatırımları cazip hale getirmektedir. Bu
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bağlamda düşünüldüğünde, Silvan gibi ilçelerin kurtuluşu, turizm
sayesinde olacaktır. Ayrıca turizmdeki bu gelişme küçük ölçekli
sanayi, hizmet ve tarım gibi sektörlerin turizmle ilgili olan kısımlarını
da geliştirecek ve buna bağlı olarak ekonomik canlanma sağlayacaktır.
Bu bağlamda denilebilir ki, turizm sektörüyle bir şekilde ilişkili küçük
işletmeler, diğer bir ifadeyle turizmden para kazanan herkes, Silvan
ilçesinin bir bütün olarak geliştirilmesi noktasında uğraşmalı ve
Silvan’ı hak ettiği yere getirmelidir.
Silvan kültürel değerler açısından bugün dünyada oluşmakta olan
yeni turizm anlayışına iyi bir örnek teşkil etmektedir. Ancak kültürel
kaynakların yeterliliği turizmin başlaması için bir gereklilik olmakla
beraber asıl belirleyici faktörlerin turizm altyapısı olduğu bilinen bir
gerçektir. Bu noktada Silvan maalesef başta ulaşım ve güvenlik
olmakla beraber, konaklama ve diğer altyapı ve üstyapı konularında
yetersiz ve yeni açılımlar yapabilme noktasından uzaktır. Dahası
turizm değeri olarak lanse edilen çekiciliklerin birçoğunun yetersiz
bilgilenme ve sadece tarihi değerlerle sınırlı tutulması, çekicilikleri tur
yaratan çekiciliklerden öteye götürememiştir. Bu durum, doğal olarak
Silvan’da turizmin gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü
ilçeyi ziyaret eden turistler, ya konaklamıyor ya da bir-iki günle
sınırlı bir konaklamayı tercih ediyorlar.
Sonuç olarak, Silvan bugünkü var olan sosyo-ekonomik ve
kültürel yapı ve insan kaynakları ile turizm adına bir dönüşüm ve bir
değişim gerçekleştirebilecek bir durumda değildir. Bu durum her ne
kadar bir handikap gibi görünse de aslında henüz oluşmaya başlamış
olan kültür turizm anlayışı bu anlamda Silvan için bir fırsattır. Şayet
bu fırsat halkın da katıldığı planlı bir yaklaşımla ele alınırsa önemli
kazanımlar elde edilecektir. Bunu yaparken de birçok sorunun açıklığa
kavuşturulması gerekmektedir. Bunlar, Silvan’da hangi turizm
türünün ne ölçekte geliştirileceği, hangi turist tiplerinin ve pazarın
hedefleneceği, kimlerin etkileneceği ve etkilerinin ne boyutta olacağı,
ilçenin doğal ve beşeri kaynaklarının başta ekonomisi olmak üzere
turizmi ne şekilde destekleyeceği gibi sorularıdır. Aksi taktirde tarihi
değerleri restore ederek turizmi geliştirme çabası samimi olsa dahi
başarılı olmayacaktır.
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Özet
Bu çalışmada İlköğretim II. Kademede görev yapan müzik öğretmenleri
tarafından hazırlanan öğretim planları ve bu planlar doğrultusundaki
uygulamalar incelenerek planların hazırlanma biçimleri ve uygulanma
yöntemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma; hazırlanan gözlem aracı,
veri toplama yöntem ve teknikleri ile “İlköğretim Müzik Dersi Öğretim
Programı”nın müzik derslerine yönelik olarak günlük ders planlarına
yansıtılması ve uygulanması hakkında veri toplama, elde edilen verileri
programın etkililiğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve
bu yolla müzik öğretmenlerinin söz konusu programı uygulama biçim ve
becerilerini tespit etme amacını taşımaktadır. Bu amaçla, günlük planları
incelenerek ders işleyişleri sırasında gözlem yapılan öğretmenlerin öğretim
programını algılama, planlama ve uygulama becerilerine ilişkin bulgular
sunulmakta bu doğrultuda müzik öğretmenlerinin çalışmalarına ve
ilköğretimde müzik eğitiminin geliştirilmesine yönelik önerilere yer
verilmektedir.
Anahtar Sözcükler: İlköğretim, Müzik Dersi, Öğretim Programı, Planlama
ve Uygulama Becerisi
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Abstract
In this study, it has been tried to fix the accomplishment ways of plans
and their applicational methods by examining educational plans which were
prepared by music teachers who work in 2nd stage of primary schools and
applications in the directions of these plans. The research has an aim to
determine the collecting data about observational tool, the methods and
techniques of finding data and reflection of “ Primary School Music
Educational Programme” on daily plans and their applications for music
classes and also to interpret these data by comparing them with criteria that
are the indicators of programme’s efficiency and to fix applicational ways
and ağabeylities of music teachers by this way. Fort his purpose, the findings
of perception, planning and application abilities of teachers; who were
observed in class activities by examining their daily plans, are presented and
proposals about studies of music teachers and development of music lesson
in primary school.
Key Words: Primary School, Music Lesson, Educational Programme,
Planning And Application Ability.

Giriş
Eğitim programları, eğitim sürecine bağlı yaşantıların
düzenlenmesi ve bu süreçteki etkinliklerin istenilen verimlilikte
sürdürülebilmesi için önemli ve gereklidir. Günümüzde; toplumsal
yaşamda meydana gelen olumlu veya olumsuz birçok olayın kaynağı
eğitim ve eğitim süreci olarak gösterilmektedir. Bu süreç içerisinde
yaşanan gelişmeler eğitimi ve eğitime bağlı yaşantıları doğrudan
etkilemekte bu da eğitim programlarının önemini daha da
arttırmaktadır. Sistemli bir eğitim programı olmayan bir ulusun
kültürel düzeyinden ve buna bağlı olarak olumlu bir sosyal yapısından
söz edilemeyeceği düşünülmektedir.
Müzik eğitimi ulusların birbirlerinin kültürlerini tanıması ve bu
yolla karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesinde en önemli
araçlardan biri olarak görülmektedir. Çocukluk döneminden başlayan
sağlıklı ve doğru yönlendirilmiş bir müzik eğitiminin, bireyleri
gelecek yaşantılarında daha başarılı, daha mutlu ve dengeli kıldığı
ayrıca bir ulusu oluşturan en önemli niteliklerden birisi olan ortak dili
öğretmek ve geliştirmek açısından önemi unutulmamalıdır.
Bu bağlamda; müzik eğitimini kısaca “bireyin davranışında kendi
yaşantısı yoluyla amaçlı olarak müzikle ilgili istendik değişme
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oluşturma süreci” , müzik eğitim programını ise, “müzik eğitimi
sürecinin önceden tasarlanan planı ve bu planın uygulamadaki
görünümü” olarak tanımlamak mümkündür (Uçan, 2005: 61).
Eğitim programlarının amacına ulaşabilmesi için doğru ve
uygulanabilir bir biçimde tasarlanmaları gerekmektedir. Uygulanabilir
oluşuna yeteri kadar önem verilmeden hazırlanan eğitim
programlarının amacına tam olarak ulaşmasının beraberinde birtakım
güçlükleri de getireceği düşünülebilir. “Çağdaş eğitim programının
biri ‘tasarlanan’ öteki ‘gerçekleşen’ olmak üzere iki önemli boyutu
vardır. Tasarlanan program ile gerçekleşen program arasında az-çok
fark olabilir. Bu bakımdan eğitim etkinliklerinde, tasarlanan ile
gerçekleşen arasındaki farkın en aza indirilmesine hatta olabilirse yok
edilmesine çalışılır” (Uçan, 2005: 65).
Eğitim programlarının işlerliği için doğru tasarlanmalarının
yanında, eğitim sürecinde etkili bir planlama ile uygulanma, doğru
materyal kullanma, öğreticilerin programı iyi algılama gibi şartların da
yerine getirilmesi gerekir. Örneğin öğretmenlerin programlara
yaklaşımları, planlama çalışmalarını programlar doğrultusunda
gerçekleştirilebilir bir biçimde yapmaları ve bunları planlamalara
uygun şekilde uygulamalarının öğretim programlarının amacına
ulaşmasındaki en önemli koşul olduğu söylenebilir.
Müzik eğitimine yönelik olarak bugüne kadar yapılan programlar
günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düşünülmüş, eskidiklerinde
ya da çağın gereklerini karşılayamadıklarında değiştirilmişlerdir.
“İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı” 22.04. 1994
tarih ve 298 sayılı karar ile 1995–1996 eğitim ve öğretim yılından
itibaren denenip geliştirilmek üzere uygulamaya konulmuş (MEB,
1994; 2000) ve 2007–2008 öğretim yılı başından itibaren
kaldırılmıştır. Bu program ilköğretimi bir bütün olarak kabul ederek
birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar müzik dersinin sistemli olarak
yürütülmesini öngörmektedir. Ülkemizdeki bütün ilköğretim
okullarında uygulanması gereken bu programın; öğretmen, eğitim
olanakları, bireysel ve çevresel diğer etkenler nedeniyle ne derecede
etkili bir biçimde uygulandığı bilinmemektedir. Özellikle merkezden
uzak ve sosyo-ekonomik olumsuzlukların daha fazla yaşandığı
yerlerde programın uygulaması sırasında birtakım olumsuzlukların
yaşandığı düşünülmekte bu da müzik eğitimi ve müzik öğretmenlerini
güçlüklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Buna ülkemizin eğitim
koşullarında yaşanan olumsuzluklar ve eğitim politikalarının
tutarsızlığı da eklenince sorun daha da büyümektedir (Canbay, 2007; 5).
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Uygulanmasına başlanan bir öğretim programının yeteri derecede
etkili olabilmesi için önceki programdan gerekli görülen yerlerde
yararlanılması veya uygulamalar sırasında karşılaşılan olumluolumsuz
yönlerin
ortaya
çıkarılmasında
yarar
olduğu
unutulmamalıdır. Bu araştırma; müzik öğretmenlerinin uygulamış
oldukları öğretim programını öğretim planlarına ve buna bağlı olarak
derslerine ne derecede yansıttıklarını belirleyerek yeni müzik öğretim
programının uygulama sürecinde önceden yaşanmış olan güçlük ve
olumlu yönlerin ortaya çıkarılması, planlama ve uygulamaların bu
doğrultuda gerekli görülen yerlerde yeniden ele alınması yönünde
öneriler getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Program Kavramı
Program, tanım olarak ; “yapılacak bir işin bölümlerini,
bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı” (TDK, 2005: 1627),
“bir işin, fiilin zaman, mekân, şahıs ve sıralama bakımlarından,
göstereceği seyirle ilgili düzenlemeyi ifade eden basılı kâğıt anlamına
gelmektedir.” Ayrıca belli bir konuya ilişkin çalışma yolunu veya
biçimini gösteren plan veya ileride yapılacak işlerin sırasını ve
kapsamını (muhtevasını) gösteren belge anlamlarını da içermektedir
(Alaylıoğlu, Oğuzkan, 1976) Genel olarak program kavramı ise
“yapılması gerekli bir işin bölümlerini, her bölümün nasıl yapılacağını
ve yapılış zamanını gösteren tasarı” anlamına gelir (Alıcıgüzel, 1979:
98).
Eğitim Programı; belli bir eğitim kurumunda, ders içi ve ders dışı
tüm eğitim öğretim etkinlikleriyle ilgili olmak üzere, belirlenen eğitim
amaçlarını, ilkelerini, amaçları gerçekleştirecek olan dersleri, ders
konularını, bunların gerçekleştirme zamanını, sırasını, eğitim-öğretim
uygulamalarıyla ilgili diğer bilgi ve öğeleri içeren bir eğitim
rehberidir. Okul eğitimini düzenli, planlı, sistemli hale getiren eğitim
programlarıdır. Programlar, bir ülkedeki sosyal ve kültürel
bütünleşmeyi, sürekliliği sağlayan en önemli dokümanlardır (Yaka,
1994: 143).
Eğitim programının kapsamı şu özelliklerden oluşur;
1. Amaçlar, ilkeler, açıklamalar.
2. Ders konuları, konuların düzenlenmesi (ders dağıtım ve
haftalık çalışma çizelgesi)
3. Öğretme-öğrenme
süreçleri:
Öğretme-öğrenme
yöntemleri, teknikleri, ders araç ve gereçleri.
4. Değerlendirme süreci (Hesapçıoğlu, 1998: 78).
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Öğretim Programı; eğitim programı içinde yer alan ve öğrenme
öğretme süreçleri ile ilgili tüm etkinlikleri kapsar (Varış, 1988: 19).
Öğretim programı okulların amaçlarına bağlı, bireylerin ihtiyaçlarının
giderilmesi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiş bir
takım bilgi ve etkinlikler listesidir (Kocaçınar, 1966: 42)
Ders Programı; Öğretim Programı içinde yer alan ve dersle ilgili
olan eğitim faaliyetlerinin sistematik bir şekilde düzenlenmesidir
(Varış, 1988: 339). Ders programı bir disiplinin (dersin) amaç, içerik
(muhteva), öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirmeden oluşan
programdır. Böyle bir ders programı bir okulun eğitim programının
kapsadığı matematik, fen bilgisi, tarih, Türkçe vb. tüm etkinlik
kategorilerinin her birisi için söz konusudur (Büyükkaragöz, Çivi,
1999: 191).
Müzik Eğitiminde Program
Eğitimin genelinde olduğu gibi müzik eğitiminin de belirli bir
düzen içinde yapılabilmesi için planlanması gerekmektedir. Müzik
Eğitimi Programı; müzik eğitimi sürecinin önceden tasarlanan planı ve
bu planın uygulamadaki görünümüdür. Program örgün müzik
eğitiminin en önemli öğelerinden biridir. Programsız bir örgün müzik
eğitimi düşünülemez. Çünkü program, örgün müzik eğitiminin ana
öğeleri olan öğrenciyi, içeriği (konu alanını), öğretmeni ve
çevreyi/ortamı “birbiriyle buluşturur, birleştirir, bütünleştirir,
etkileştirir ve eğitimsel bir sisteme kavuşturur.” Müzik Öğretimi;
öğrenciyi kendisi için hazırlanmış olan çevrenin öğeleriyle
etkileştirerek, davranışında müzikle ilgili istendik değişmeyi
gerçekleştirmeye yönelik “öğrenme yaşantısını oluşturma süreci” diye
tanımlanır. Bu tanıma göre müzik öğretim programı; müzik
öğretiminin önceden tasarlanan ayrıntılı planı ve bu planın
uygulamadaki görünümüdür (Uçan, 2005: 61).
Öğretim Etkinliklerinin Planlanması ve Uygulanması
Öğretim etkinliklerinin amacına ulaşması bu etkinliklerin planlı
hazırlanmasına
ve
uygulanmasına
bağlıdır.
Öğretmenlerin
çalışmalarını planlamaları, bu planlama için de özel bir uğraş
göstermeleri gerekmektedir (Küçükahmet, 2003: 130). Güngör (1993:
25, Akt. Gürol, 2004: 164) planlamayı “zamanı amaca uygun biçimde
bölme ve bu doğrultuda kullanma olayı” olarak tanımlamaktadır.
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Öğretimde planlama eğitim-öğretim sürecinin önemli bir
parçasıdır. Ne öğretileceği, nasıl öğretileceği, her bir konu veya ünite
için ne kadar zaman ayrılacağı ile bunların hangilerinin uygulanacağı
öğretmenler tarafından sürekli dikkate alınan konulardır (Arends,
2000; Kyraciou, 1993). Öğretmenler okuldaki günlük öğretim süreci
içerisinde birçok karar verirler. Bu kararların bazıları öğrenci ve
ortamın anlık ihtiyaçlarına ilişkindir. Diğerleri ise daha önceden
planlanmış etkinliklere dayalıdır. Bu tür etkinliklerin bir plana göre
hazırlanıp işe koşulması süreç içinde öğretmene büyük kolaylıklar
sağlar. Öğretim planı hazırlamanın temel bir diğer nedeni de etkili bir
öğretim süreci ve verimli bir öğretim ortamı yaratmaktır (Arends,
2000; Jensen ve Kiley, 2000; Thompson ve diğerleri, 2001). Planlar
sayesinde öğretmen kendisini öğretim sürecine hazırlar ve kendisine
rehberlik edecek öğretim elemanlarını (amaçlar, içerik, materyaller,
vb.) belirler (Egeler, 1993). Araştırmalar iyi planlanmış bir ders veya
etkinliğin öğretim sürecinde boşa harcanan zamanı azalttığını (Clark
ve Peterson, 1986; Freiberg ve Driscoll, 1992; Strinfield ve Teddie,
1991; akt. Johnson, 2000) daha önce öğrenilmiş olan bilgilerin daha
kolay özümsenmesini ve yeni öğrenilenlerin daha iyi kavranmasını
sağladığını göstermektedir.
Öğretim planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında
öğretmenlerin etkilendiği faktörlerin neler olduğu birçok araştırmaya
konu olmuştur. Öğrencilere yönelik edinilmiş bilgiler (Cooper, 2003),
öğretim etkinliğinin doğası, öğretmenlerin kişisel özellikleri, yönetsel
kurallar (Borko ve Niles, 1982, 1983; Clark ve Elmore, 1981; akt.
Egeler, 1993) ile öğretmenlerin deneyimi, öğretim programı, ders
kitabı, öğrenci ilgisi, sınıf yönetimiyle ilgili etkenler ve zaman (Orlich
ve diğerleri, 2001; Sardo-Brown, 1988; 1993, akt. Egeler, 1993)
öğretmenlerin planlamada göz önüne aldıkları etkenler olarak ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca; öğretmenlerin eğitim-öğretim çalışmalarında
Yıllık Plan, Ünite Planı ve Günlük Plan hazırlamaları çalışmalarını
sistemli bir biçimde yürütmeleri için gerekli olduğu kadar yasal olarak
da zorunludur.
Müzik Eğitiminde Planlama ve Önemi
Müzik eğitiminin daha çok uygulamaya dönük çalışmalardan
oluşması gereği ders süresinin daha etkili ve verimli kullanılması
zorunluluğunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Diğer derslerde
olduğu gibi müzik derslerinde de “planlama” ve “uygulama”
kavramları oldukça önemlidir. Müzik eğitimine ilişkin tasarlama,
düzenleme ve uygulamalar müzik ders planında belirtilmek yolu ile
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derslerin ve eğitim öğretim etkinliklerinin istenilen düzeyde
gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılır. Ayrıca derslerin planlanan
şekilde uygulanması veya uygulanmak istenildiği şekilde planlanması,
planlama ve buna bağlı olarak uygulanma kavramlarının önemini
arttırmaktadır. Planlama ve uygulamanın birbirine bağlı bir şekilde
gerçekleştirilmesi derslerin etkin ve verimli olmasını sağlaması
bakımından önemlidir. Uygulama ağırlıklı olması beklenen ve istenen
müzik derslerinin de bu ilkeler doğrultusunda yürütülmesinin gereği
bu önemi arttırmaktadır.
Müzik eğitimi ve müzik derslerinin düzenli bir biçimde
yürütülebilmesi, yıllık ders konularının tamamının zamanında
işlenebilmesi, o yıl içinde yapılan derslerin kapsamlarının daha sonra
gerçek bir biçimde anımsanabilmesi ve derslerin belli bir tempoda
ilerleyebilmesinin sağlanması için planlama gereklidir.
Müzik
eğitiminde planlama sadece dersle değil ders dışı ve okul dışı
çevrelerde gerçekleştirilen etkinliklerde de önemlidir.
İlköğretim okullarındaki müzik derslerinin diğer derslere oranla
daha çok uygulamaya dönük olması, derslerde uygulamalı olarak
müzik öğretimine ağırlık verilmek zorunda olunması ve ders saati-süre
vb. konularda eğitim öğretim aşamasında belirli bazı yetersizliklerin
bulunması doğal olarak müzik öğretmenlerinin dersleri daha özenli
planlaması gereğini ortaya koymaktadır. Müzik eğitimi ve öğretimi
sırasında olası aksaklık ve yetersizliklerin en aza indirgenerek
derslerin daha verimli olmasını sağlamak için diğer ders ve eğitim
öğretim etkinliklerinde olduğu gibi müzik derlerinde de plan ve
planlama olgusu farklı bir nitelik taşımaktadır.
Müzik öğretimi içsel bir süreç ve ürün olan müziksel öğrenmeleri
destekleyen ve sağlayan dışsal olayların planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi sürecidir. Etkili ve verimli bir müzik eğitiminin
gerçekleşebilmesi için müzik öğretiminin, belli hedeflere dönük
müziksel öğrenmeleri oluşturmak üzere planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi gerekmektedir. İlköğretimde, müzik eğitiminin en
önemli boyutunu müzik öğretimi oluşturur. İlköğretimde müzik
eğitimine ilişkin tasarlamalar, düzenlemeler ve uygulamalar daha çok
müzik öğretimi üzerine odaklanır.
Müzik öğretiminin tanımında da yer aldığı gibi, müzik öğretim
sürecinin üç aşaması bulunmaktadır. Bunlar;
1. Müzik öğretiminin planlanması
2. Müzik öğretiminin uygulanması
3. Müzik öğretiminin değerlendirilmesidir.
Müzik öğretiminin yöneticisi konumundaki öğretmenin görevi
ise, belirlediği müziksel öğrenme hedefleri doğrultusunda, öğrenci ve
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müziksel öğrenme süreci özelliklerine uygun olarak dışsal olayları
seçme, düzenleme, uygulama ve denetlemedir. O halde öğretmenin,
müzik öğretimini planlama, uygulama ve değerlendirmede yetkin
olması gerekmektedir (Yıldız, 2002: 14–15). Böylelikle genel
öğretimde olduğu gibi müzik öğretiminde de planlama ve uygulama
etkili bir öğrenme-öğretme süreci oluşturmada büyük bir önem arz
etmektedir.
Bu araştırmanın amacı; 1994–1995 öğretim yılında uygulamaya
konulan ve 2007–2008 öğretim yılına kadar uygulanan “İlköğretim
Okulları Müzik Dersi Öğretim Programı” için öğretmenler tarafından
hazırlanan öğretim planlarını ve bu planlar doğrultusundaki
uygulamaları inceleyip, planların hazırlanma biçimlerini ve
uygulanma yöntemlerini tespit etmek ve bu yolla müzik
öğretmenlerinin çalışmalarına ve ilköğretimde müzik eğitiminin
geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu çalışma; hazırlanan gözlem
aracı, veri toplama yöntem ve teknikleri ile söz konusu program ve
işlenişi hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın
etkililiğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve bu
yolla müzik öğretmenlerinin “İlköğretim Müzik Dersi Öğretim
Programı”nı uygulama biçim ve becerileri tespit etmeye yönelik
olarak hazırlanmıştır.
Bu çerçevede üç araştırma sorusu bu araştırmaya yön
vermektedir:
İlköğretim Okulları Müzik Dersi Öğretim Programı için
hazırlanan öğretmen planları ve uygulamaları;
• Yürürlükteki Öğretim Programı’na ne derecede uygundur?
• Planlama İlkeleri’ne ne derecede uygundur?
• Ne düzeyde gerçekleşmektedir?
Bu çalışma; İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim
Programının belirtilen uygulanma süresi boyunca üzerinde yeterli
çalışmaya rastlanılmaması nedeniyle önemlidir. Araştırma; ilköğretim
okulu müzik öğretmenlerine; 2007-2008 yılından itibaren
uygulanmaya başlanan müzik öğretim programı ve müzik dersleri için
yapılan planlar ve uygulamalarına ilişkin dönüt sağlayabileceği
düşüncesiyle de ayrıca önem taşımaktadır.
Yöntem
Bu araştırma; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, Ankara ili merkez
ilçelerdeki devlet ilköğretim okullarını kapsamaktadır. Araştırma;
örneklem grubu olarak seçilen; ilköğretim okulu müzik
öğretmenlerinin II. Kademe 7. Sınıf “Müzikte Örgü, Doku, Biçim,
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Tür” ünitesine ilişkin ders öğretim planları ve müzik derslerindeki
uygulamaları ile sınırlıdır.
Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara ili
merkez ilçe ilköğretim okullarında görev yapan müzik öğretmenleri
oluşturmaktadır. Bu evrenden, ilçelerin (düşük-orta-yüksek) olmak
üzere sosyo-ekonomik durumlarına göre bir örneklem seçilmiştir.
Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı’ndan (EARGED) elde edilen ilköğretim okulları
listesi kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini ise; Ankara ili merkez ilçelerden
seçkisiz örneklem yöntemiyle belirlenen ilköğretim okulları, II.
Kademe 7. sınıfları, bu okullarda 2005–2006 eğitim-öğretim yılında
görevli müzik öğretmenleri ve söz konusu öğretmenlerin hazırladıkları
öğretim planları oluşturmaktadır. Örneklem grubuna ilişkin betimsel
veriler Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo: 1 Örneklem Grubuna İlişkin Betimsel Veriler
KODU
Cinsiyet
Mesleki
Kıdem
(Yıl)
Öğrenim
Düzeyi
TOPLAM

Kadın (K)
Erkek (E)
1-10
11-20
21 yıl ve üzeri
Lisans (L)
Y.Lisans (YL)
Doktora (D)
Diğer

G1
K

G2

G3
K

10

E
6

6

L

L

L

G4
K

G5
E
6

21
L
YL
5

f
3
2
4
1
4

%
60
40
80
20
80

1

20

-

100

Müzik öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi Öğretim
Programı’nı ders planlarına yansıtma biçimleri ve uygulama
becerilerini belirlemek üzere sınıf içi öğretmen davranışlarının
belirlenmesi ve planlama etkinliklerinin uygulamadaki gerçekleşme
düzeylerinin tespiti amacıyla hazırlanan ve beş bölümden oluşan
“Gözlem Formu”, bu formda dikkate alınacak gözlem boyutlarının
açık bir biçimde belirlenmesine yönelik olarak yapılandırılmıştır. Bu
amaçla araştırmacı tarafından geliştirilen “Gözlem Formu” ünite için
hazırlanan öğretmen planları ve uygulamaların yürürlükteki öğretim
programı ile planlama ilkelerine uygunluğu ve gerçekleşme düzeyine
ilişkin verilerin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır.
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Form; gözlem yapılacak öğretmenin adı, öğretim deneyimi,
bulunduğu okul, gözlem yapılan sınıf/mevcut, konu, dersin işlendiği
zaman vb. bilgiler, gözlem yapılan dersin planlama boyutuna yönelik
etkinliklerin değerlendirileceği “Ders Planı”, planlama etkinliklerinin
ve bunun dışında gerçekleştirilen etkinliklerin planlamaya
uygunluğunu değerlendirme amacındaki “Uygulama” ve Milli Eğitim
Bakanlığının planlama ve uygulama aşamalarında ilgili etkinliklere
yer verilmesini ön gördüğü “Çoklu Zekâ Modeline Yönelik Etkinliklere
Yönelik Davranışlar” boyutlarından oluşmaktadır.
Gözlem formunun geliştirilmesi aşamasında öncelikle
araştırmanın temellendirilmesi ve belirlenen amaçlara ulaşabilmesi
için konuyla ilgili kaynaklar (tez, makale, kitap, bilimsel araştırma
vb.) incelenmiş ve elde edilen veriler yardımıyla gözlem formunun
kavramsal yapısı ve ana çerçevesi belirlenmiştir.
Formun planlama etkinliklerine yönelik boyutlarına ilişkin veriler
öğretmenlerin hazırlamış olduğu “Günlük Ders Planları”ndan
edinilmiş, aynı ders planlarının derslerde uygulanmaları sırasında da
formun uygulama boyutlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
Formun kapsam geçerliliğini belirlemek amacıyla müzik öğretmenleri,
müzik alan uzmanları, müzik eğitimi uzmanları, eğitim uzmanları,
eğitim denetçileri ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye
Kurulu’nda görev yapan müzik uzmanlarının görüşleri alınmıştır.
Gözlem formu gerekli düzeltme ve değişiklikler yapıldıktan sonra
örneklem grubuna uygulanmıştır. Bu uygulama sonucunda yeniden
düzenlenen form örneklem grubu olarak belirlenen beş öğretmenin
ilgili ünite boyunca yürüttüğü derslerin gözlenmesi yoluyla
uygulanmış ve sonuca gidilmeye çalışılmıştır. Gözlem bu yönü ile
araştırmacının ortama “katılmadığı” bir biçimde gerçekleştirilmiş ve
tam anlamıyla bir durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır.
Araştırma kapsamında gözlem yolu ile elde edilecek verilerin
toplanmasına başlanmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitimi
Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) başkanlığının izni ile
gözlem çalışması yapılacak okullar belirlenerek, oluşturulan çalışma
takvimi doğrultusunda ilgili öğretmenlerle ön görüşmeler yapılmış ve
araştırmanın istenen verimlilikte yürütülebilmesi için örneklem
grubundaki okulların coğrafi konumu ve öğretmenlerin ders
programları belirlenmiştir. Örneklem grubu olarak belirlenen beş
öğretmenin gözlenmesi mevcut koşullar ve öğretmenlerin
gönüllülükleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı
tarafından hazırlanan ve ön uygulaması yapılan “Gözlem Formu” ile
örneklem grubundaki öğretmenlerin “Müzikte Örgü, Doku, Biçim,
Tür” ünitesi boyunca işledikleri bütün dersler gözlenmiş ve formda
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belirlenen boyutların ne derecede yerine getirildiği saptanmaya
çalışılmıştır. Derslerde yapılan gözlemlerden sonra ilgili derse ait ders
planlarının bir örneği öğretmenlerden alınarak formun planlamaya
yönelik boyutuna ait verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmalar
sırasında dersler ve işlenişin olabildiğince mevcut şartlar ve doğal
akışı içerisinde gözlenmesine ve verilerin nesnelliğinin sağlanmasına
özen gösterilmiş ve tam olarak bir durum tespiti yapılmaya
çalışılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın başında
oluşturulmuş olan alt problemler temel alınarak düzenlenmiş ve
yorumlanmıştır. Araştırma sürecinde bir şekilde toplanmış, fakat
herhangi bir alt problemle ilişkisi olmayan gereksiz veriler, verilerin
analizi ve yorumlanması aşamasında dışarıda bırakılmıştır. Bunların
yanında verilerin analizi ve yorumlanmasında alt problemlerle ilgili
literatür etkili bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır.
Araştırmacı tarafından hazırlanan ve beş boyuttan oluşan “Ders
Planı ve Uygulamalarını Gözlem Formu”nda belirlenen ölçütler
doğrultusunda, örneklem grubundaki öğretmenlerin “Planlama”,
“Uygulama” ve “Çoklu Zekâ Modeline Yönelik Davranışlar”
boyutlarındaki davranış ve etkinlikleri gözlenmiş, planlama
çalışmaları incelenmiştir. Aşağıdaki örnek tablolarda da (Tablo 2–3)
görüldüğü gibi söz konusu boyutlardan, öğretmenler tarafından
gerçekleştirilen düzeyler “yok (0), kısmen (1), var (2)” ve “hayır (0),
kısmen (1), evet (2),” dereceleri ile gözlemci tarafından not edilmiştir.

YOK

DERS PLANI

KISMEN

Tablo: 2 Gözlem Formunun “Planlama” Boyutuna İlişkin Örnek
1
VAR

114

Dikkat Çekme
Güdüleme-İstekli Kılma
Hedef-Davranışı Belirleme
Geçiş-Açıklama
(Geliştirme-Sunu)

İlgili derslerin ders planları gözlem formunun “Ders Planı”
bölümü ile değerlendirilerek beklenen ölçütlere uygunluğu
incelenmiştir. Belirlenen örneklem grubundaki beş (5) öğretmenin
ünite süresince işlediği bütün dersler araştırmacı tarafından
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gözlemlenerek veri seti oluşturulmuş ve daha sonra veriler
sınıflandırılarak tablolar halinde sunulmuştur.

HAYIR

Yapılmıyor

KISMEN
Yapılıyor

UYGULAMA

EVET
Yapılıyor

Tablo: 3 Gözlem Formunun “Uygulama” Boyutuna İlişkin Örnek
2

Öğrencilerin Dikkatini Çekme
Zamanında ve Etkili Sorular Sorma
Çeşitli Öğretim Yöntemlerinden yararlanma
Sesini Etkili Şekilde Kullanma
Sınıftaki Bütün Bireyler ve Gruplarla Etkili İletişim
Kurma

Öncelikle bütün öğretmenlere ait veriler tablo halinde sayısal
olarak ifade edilerek gözlem sürecinin genel ve özet bir görünümü
betimlenmeye çalışılmış ve daha sonra her öğretmenin üniteyi
planlama ve işleme biçimine ait tablo ve yorumlara yer verilmiştir.
Araştırmanın bu aşamasında gözlem’e konu olan öğretmenler (G)
harfi ile kodlanarak belirtilmiş ve tablolarda öğretmenler sırası ile
(G1, G2, G3, G4 ve G5) tanımlamaları ile ifade edilmişlerdir.

Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde araştırma problemlerine yönelik olarak, müzik
öğretmenlerinin İlköğretim II. Kademe 7. Sınıf Müzik Öğretim
Programı’nda kapsanan “Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür Ünitesi”
için hazırlamış oldukları ders planları ve uygulamalarının,
yürürlükteki öğretim programı ile planlama ilkelerine uygunluğu ve
gerçekleşme düzeyi’ni belirlemek üzere geliştirilen gözlem formu ile
yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgu ve yorumlara yer
verilmektedir.
Müzik öğretmenlerinin üniteye yönelik planlama, uygulama ve
etkinliklerinin gözlem yolu ile belirlenmesi öğretmenlerin; ünite
programı ve genel anlamıyla öğretim programı hakkındaki algılarının
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gözlem çalışması sonucunda
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elde edilen veriler öncelikle nicel olarak ifade edilmeye ve bu yolla
örneklem grubundaki bütün öğretmenlerden elde edilen veriler
sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle ünitenin işlenişi boyunca
bütün dersleri gözlenen öğretmenlerin üniteye ilişkin çalışmaları
öncelikle toplu olarak, daha sonra her öğretmen için ayrı ayrı tablolar
halinde sunulmaya çalışılmıştır. Ünitenin ve üniteye yönelik
çalışmaların derinlemesine incelenmesini sağlamak amacıyla gözlem
yapılan öğretmen sayısı beş (5) ile sınırlandırılmış ve bu yolla ders
programlarında ve ünitenin ortalama olarak aynı zaman dilimi
içerisinde işlenmesi nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların önüne
geçilmeye özen gösterilmiştir. Gözlemler araştırmacının herhangi bir
aşamada işleyişe katılmadığı bir biçimde “katılımsız gözlem” şeklinde
gerçekleştirilmiş ve tam anlamıyla bir durum tespiti yapılmaya gayret
edilmiştir. Gözlemler sonucunda elde edilen bulguların sunulması ve
yorumlanması sırasında ise olabildiğince nesnel davranılarak
araştırmanın güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Elde edilen verilerin daha açık bir biçimde ifade edilip bulguların
yorumlanması amacıyla gözlem yapılan her öğretmen için de ayrı
tablo ve yorum yapılarak özet ifadelerle bulgular sunulmaya ve
yorumlanmaya çalışılmıştır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 4a-4b) gözlem
çalışmasına yönelik bulgular nicel olarak ifade edilmektedir.

KODU

G1

G2

G3

3
4

2

1

1
2

GÖZLEM SIRASI

Çokseslilikte İki Ayrı Örgü-Doku
Çokseslilikte İlk Aşama: İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi ve Rondo
GTHM’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri
GTSM’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri
ORTALAMA

Çokseslilikte İki Ayrı Örgü-Doku
Çokseslilikte İlk Aşama: İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi ve Rondo
GTHM’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri
GTSM’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri
ORTALAMA
Çokseslilikte İki Ayrı Örgü-Doku
Çokseslilikte İlk Aşama: İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi ve Rondo
GTHM’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri
GTSM’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri
ORTALAMA

KONU

1
4

1

1
1

4

f
3
1
4
1
1
1
1

KONUNUN
İŞLENDİĞİ
DERS SAYISI

38.89
50

4
8

40.97

38.89
3 36.11

7.40

%
5.55
5.55
1.85
19.44
16.66
8.33
0

4

7
6
3
0

f
2
2

(Tam puan
36)

DERS
PLANI

29

21

22
22

30
35
36
34

f
9.33
24

58.75

72.5

52.5

55
55

56.25

%
23.32
60
13.89
75
87.5
90
85

(Tam puan 40)

UYGULAMA

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

12

5

5
6

43.75

75

31.25

31.25
37.5

45.83

2

5

5
6

21.87

37.5

15.62

15.62
18.75

22.91

ÇOKLU ZEKÂ MODELİNE GÖRE
ÖĞRENME-ÖĞRETME
ETKİNLİKLERİNE
YÖNELİK DAVRANIŞLAR
PLAN’DA
YER
UYGULAMA
TOPLAM
VERME
(Tam Puan 16)
(Puan 32)
(Tam Puan
16)
f
%
f
%
f
%
0
0
2.33
14.56
.33
7.28
0
0
8
50
8
25
0
10.76
5.38
0
0
10
62.5
10
31.25
0
0
11
68.75
11
34.37
0
0
11
68.75
11
34.37
0
0
12
75
12
37.5

Tablo: 4. Öğretmenlerin Ders Planı ve Uygulamalarını Gözlem Sonuçlarının Sayısal Bulgularla İfadesi (a)

59

40

41
41

47
52
50
46

f
13.66
34

41.89

54.63

37.03

37.96
37.96

30.16

%
12.65
31.48
7.35
43.52
0
48.15
0
46.30
43

GENEL
TOPLAM
(Tam Puan
108)
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GÖZLEM SIRASI

KONU

84.37

94

f
98
-

87.03

%
90.74
-

100

100

14

11

87.5

68.75

30

27

93.75

97

75

89.81

UYGULAMA

16

ÇOKLU ZEKÂ MODELİNE GÖRE
ÖĞRENME-ÖĞRETME
ETKİNLİKLERİNE
YÖNELİK DAVRANIŞLAR
PLAN’DA
UYGULAMA
YER VERME
TOPLAM
(Tam Puan 16)
(Tam Puan 16)
(Puan 32)
f
%
f
%
f
%
16
100
12
75
28
87.5
-

16

81

DERS PLANI

82.50

%
88.75
-

87.5

71.87

GENEL
TOPLAM
(Tam Puan
108)

33

f
35.5
-

35

23

(Tam puan 40)

94.44

%
95.83
-

88.89

56.25

(Tam puan 36)

34

f
34.5
-

32

9

KONUNUN
İŞLENDİĞİ
DERS
SAYISI

1
1

87.5

68.52

14

67.50

77.5

57.5

31

77.5

75

67.25

27

70.83

1
5

1

1

5

5

13.89

13.89

19

22

47.5

55

0

0

0

0

10

5

5

62.5

31.25

31.25

10

5

5

31.25

15.62

15.62

38

34

32

35.19

31.48

29.63

32.1

0

20.83

36

0

41.67

27.70

50

0

39.90

20

50.83

15.5

22.22
16.67

49.39

8
3

27.54

1

Çokseslilikte İki Ayrı Örgü-Doku
Çokseslilikte İlk Aşama: İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi ve Rondo
GTHM’nin Başlıca Türleri ve
Örnekleri
GTSM’nin Başlıca Türleri ve
Örnekleri
ORTALAMA

4

GENEL

ORTALAMA

Çokseslilikte İki Ayrı Örgü-Doku
Çokseslilikte İlk Aşama: İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi ve Rondo
GTHM’nin Başlıca Türleri ve
Örnekleri
GTSM’nin Başlıca Türleri ve
Örnekleri
ORTALAMA

f
2
-

Tablo: 4. Öğretmenlerin Ders Planı ve Uygulamalarını Gözlem Sonuçlarının Sayısal Bulgularla İfadesi (b)

KODU
G4
G5
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Tablo 4’de görüldüğü gibi; G4 kodu ile anılan öğretmen
dışındaki bütün öğretmenler üniteyi dört ders saatinde işlemişlerdir.
Ünite konularının öğretmenler tarafından farklı ağırlıkta ele alındığı
açıkça görülmektedir. G1 ünite boyunca işlediği dört dersin üçünü
“Geleneksel Türk Halk Müziği’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri”
konusuna ayırırken, G5 konuları birleştirerek her derste iki konu
işlemek suretiyle üniteyi tamamlamıştır. Ünitenin öğretmenler
tarafından ortalama dört (4) ders saati içinde işlenmiş olmasıyla
birlikte, konuların öğretmenler tarafından ele alınış biçimleri
bakımından bu anlamda bir tutarlıktan söz etmek mümkün değildir.
Araştırmanın yöntem bölümünde örneklem grubuna ait betimsel
veriler göz önünde bulundurulacak olursa G4’ün “21 yıl ve üzeri”
düzeyde mesleki kıdeme sahip olması üniteyi diğer öğretmenlerden
daha farklı bir biçimde uygulamasına neden olduğu yorumunu ortaya
çıkarabilir. G4’ün üniteyi planlama ve uygulama becerisi diğer
öğretmenlerin belirgin bir biçimde önünde olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin sahip olduğu deneyimin öğretimi planlama ve
uygulamada farklılıklara neden olduğu bilinmektedir (Azizoğlu, 1989;
Yıldırım ve Öztürk, 2002). Yapılan araştırmalar da mesleklerinde
deneyimli öğretmenlerin planlarının mesleğe yeni başlayan
öğretmenlere oranla daha ayrıntılı ve işlevsel olduğunu göstermektedir
(Housner ve Griffey, 1985; Leinhardt ve Smith, 1985; akt. Egeler,
1993).
Öğretmenlerin planlamaya yönelik çalışmaları incelendiğinde;
ders planlarının Tablo 4’de görüldüğü gibi beklenen ölçütlerin
oldukça uzağında kaldığı görülmektedir. Ders planlarını hazırlamada
gereken özeni gösteren sadece bir öğretmen (G4) bulunmaktadır.
Diğer öğretmenlerin planlamaya ilişkin oranları oldukça düşüktür. Bu
verilerden öğretmenlerin planlama konusuna gereken özeni
göstermedikleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin uygulamaya yönelik
olarak yaptıkları çalışmalar planlama çalışmalarından fark edilir bir
biçimde öndedir. Bu anlamda öğretmenler bilgi ve deneyimlerini
derslerin uygulama bölümlerinde daha etkin bir biçimde
kullanmaktadırlar. Öğretmenler planlama aşamasında veya ders
planlarında yer vermedikleri etkinlikleri dersler sırasında
gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Gözlem çalışmasının uygulama
boyutunda G4 kodlu öğretmen % 67.25 oranı ile üniteyi en etkili
biçimde uygulayan kişi olarak görülmektedir. G1’in ise %13.89 oranı
ile uygulama ölçütlerinin büyük ölçüde uzağında kaldığı tablodaki
verilerden anlaşılmaktadır. Genel uygulama ortalamasına bakıldığında
ise; Gözlem formunda belirlenen ölçütler doğrultusunda,
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öğretmenlerin tamamının araştırma konusu olan üniteyi % 49.39 oranı
ile uyguladıkları görülebilir.
Gözlem aşamasının diğer bir boyutu olan; “Çoklu Zekâ Modeline
Göre Öğrenme-Öğretme Etkinliklerine Yönelik Davranışlar”
bölümünde göze çarpan en belirgin özellik, öğretmenlerin söz konusu
modele yönelik olarak yaptıkları planlama çalışmalarının uygulamanın
belirgin oranda gerisinde olduğudur. Başka bir ifade ile tablo 4’deki
“Genel Ortalama” dan da görüleceği gibi örneklem grubundaki
öğretmenler çoklu zekâ modeline yönelik etkinliklere ders planlarında
% 15.5 oranında yer verirlerken uygulamalarında bu oranı % 39.9
oranına kadar yükseltmektedirler.
Gözlem formunda belirlenen boyutların tamamına genel
anlamıyla bakılacak olursa ünitenin örneklem grubundaki öğretmenler
tarafından uygulanma oranı % 41.89 (en düşük: % 7.35, en yüksek: %
68.52) olduğu görülebilir veya ünite programı ve bağlı olarak ünitede
yer alan konuların öğretmenler tarafından beklenenin % 41.49’u
oranında gerçekleştirildiği söylenebilir.
Bu bulgular doğrultusunda; örneklem grubundaki öğretmenlerin
ders planlarını hazırlarken beklenen özeni göstermedikleri, buna
karşın uygulamalarında veya ders işlenişi sırasında nispeten daha
özenli oldukları söylenebilir. Aynı durum çoklu zekâ modeline
yönelik etkinliklerin planlama ve uygulama aşamasında da göze
çarpmakta ve öğretmenler derslerde bu etkinliklere mesleki
yeterlikleri ve bu modeli algılama biçimleri oranında yer
vermektedirler. Ünitede yer alan konuların zaman ve işleniş ağırlığı
her öğretmen tarafından farklı yorumlanmaktadır. Bu da;
öğretmenlerin içinde bulundukları başta müzik ders saatlerinden
kaynaklanan yetersizlikler nedeniyle ünitenin planlama ve uygulama
oranının beklenenin uzağında kalması, ünitenin; gözlenen öğretmenler
tarafından etkili ve yeterli bir biçimde gerçekleştirilememesi
biçiminde yorumlanmaktadır.
Aşağıdaki tablo ve yorumlarda; her öğretmenin gözlem çalışması
boyunca üniteye yönelik planlama ve uygulama etkinliklerine yer
verilmektedir. Elde edilen bulgular her öğretmen için ayrı ayrı
betimlenmiş ve yorumlanmıştır.
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GÖZLEM
SIRASI

G1

KODU

Tablo: 5 Gözlem Yapılan Birinci Öğretmene İlişkin
Bulgular 3

1
2

KONU

Çokseslilikte İki Ayrı
Örgü-Doku
Çokseslilikte İlk
Aşama: İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi
ve Rondo
GTHM’nin Başlıca
Türleri ve Örnekleri
GTSM’nin Başlıca
Türleri ve Örnekleri
ORTALAMA

KONUNUN
İŞLENDİĞİ
DERS SAYISI
3
1
4

PLANLAMA
VE
UYGULAMA
ORANI (%)
12.65
31.48
7.35

Tablo 5’de görüldüğü gibi; “Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür”
ünitesinin G1 kodlu öğretmen tarafından işlendiği dersler gözlenmiş
ve şu sonuçlara ulaşılmıştır; G1 ünitenin ilk dört konusunu işlemeden
geçerek doğrudan ünitenin son iki konusu olan “Geleneksel Türk Halk
Müziğinin Başlıca Türleri ve Örnekleri” konusunu üç (3) ders saatinde
ve “Geleneksel Türk Sanat Müziği’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri”
konusunu da bir (1) ders saatinde işlemiştir. Gözlemlerde “Ders
Planlarını ve Uygulamalarını Gözlem Formu”nda belirlenen ölçütlere
göre (tablo 4) G1’in 1. gözlem’e konu olan “Geleneksel Türk Halk
Müziği’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri” konusundaki planlama ve
uygulama oranı %12.65, 2. gözlem’e konu olan “Geleneksel Türk
Sanat Müziği’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri” konusundaki planlama
ve uygulama oranı ise %31.48 oranında bulunmuştur.
Bu bulgular ve derslerde yapılan gözlemler sonucunda G1’in ders
planları ve planların uygulanması konusunda beklenen ölçütlerin
uzağında olduğu ve buna bağlı olarak da üniteyi gereği gibi planlayıp
uygulayamadığı düşünülmektedir.
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GÖZLEM
SIRASI

KODU

Tablo: 6 Gözlem Yapılan İkinci Öğretmene İlişkin Bulgular 4

1

G2

122

2

3
4

KONU

Çokseslilikte İki Ayrı
Örgü-Doku
Çokseslilikte İlk Aşama:
İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi
ve Rondo
GTHM’nin Başlıca
Türleri ve Örnekleri
GTSM’nin Başlıca
Türleri ve Örnekleri
ORTALAMA

KONUNUN
İŞLENDİĞİ
DERS SAYISI

PLANLAMA
VE
UYGULAMA
ORANI (%)

1

43.52

-

-

1

48.15

-

-

1

46.30

1

43

4

30.16

Tablo 6’ da görüldüğü gibi; “Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür”
ünitesinin G2 kodlu öğretmen tarafından işlendiği dersler gözlenmiş
ve şu sonuçlara ulaşılmıştır; G2 ünitenin “Çokselilikte ilk aşama:
İkiseslilik” ve “Nakaratlı şarkı biçimi ve Rondo” konularını işlemeden
geçmiştir. Ünitenin diğer konularına ise bir (1) ders saatlik süre
ayırmıştır. “Ders Planlarını ve Uygulamalarını Gözlem Formu” nda
belirlenen ölçütlere göre (tablo 4) öğretmen planlamaya ilişkin
ölçütleri büyük ölçüde yerine getirememesine karşın uygulamalarında
% 75’in üzerinde başarılı sonuçlara ulaşarak bu eksikliğini giderme
yoluna gitmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda öğretmenin öğrencileri
ile uyum içerisinde etkili ve verimli bir ders işlediği tespit edilmiş,
öğretmenin okul ve kendi olanaklarını yerinde ve etkili bir biçimde
kullandığı görülmüştür.
Bu bulgular ve derste yapılan gözlemler sonucunda G2’nin
“planlama” konusunda yeteri kadar özen göstermediği fakat
uygulama, ders işleyiş, öğrencilerle iletişim ve olanakların etkili
kullanımı konusunda başarılı olduğu düşünülmektedir. Öğretmenle
yapılan görüşmelerde kendisinin ünite programı ve planlamaya
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yönelik olarak ifade ettiği sıkıntılar ve bu alanda gereksinim
duyduğunu düşündüğü hizmet içi eğitim konusu da bu görüntüyü
destekler niteliktedir.

GÖZLEM
SIRASI

KODU

Tablo: 7 Gözlem Yapılan Üçüncü Öğretmene İlişkin Bulgular 5

1

G3

2
3

4

KONU

Çokseslilikte İki Ayrı
Örgü-Doku
Çokseslilikte İlk Aşama:
İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi
ve Rondo
GTHM’nin Başlıca
Türleri ve Örnekleri
GTSM’nin Başlıca
Türleri ve Örnekleri
ORTALAMA

KONUNUN
İŞLENDİĞİ
DERS
SAYISI

PLANLAMA
VE
UYGULAMA
ORANI (%)

1

37.96

1

37.96

1

37.03

1

54.63

4

41.89

Tablo 7’de görüldüğü gibi; “Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür”
ünitesinin G3 kodlu öğretmen tarafından işlendiği dersler gözlenmiş
ve şu sonuçlara ulaşılmıştır; öğretmen ünitenin ilk iki konusunu olan
“Çokseslilikte İki Ayrı Örgü-Doku” ve “Çokseslilikte İlk aşama:
İkiseslilik” konularını birer ders saatinde ve birbirinin aynı plan ve
uygulama yöntemleri ile işlemiştir. “Şarkı Biçimleri” ve “Nakaratlı
Şarkı Biçimi ve Rondo” konularını ise aynı ders planı içerisinde
tasarlayarak bir ders saatinde işlemiştir. Diğer konular “Geleneksel
Türk Halk Müziği’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri”, “Geleneksel
Türk Sanat Müziği’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri” ise planlama ve
uygulama aşamasında bir (1) ders saatinde işlenmiştir. Öğretmenin
ünitenin geneline yönelik planlama ve uygulama oranı % 41.89
oranında olmasına karşın “Ders Planlarını ve Uygulamalarını Gözlem
Formu”ndaki değerlendirme ölçütleri dikkate alındığında (tablo 4)
özellikle “Geleneksel Türk Sanat Müziği’nin Başlıca Türleri ve
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Örnekleri” konusu olmak üzere uygulamaya dönük çalışmalarının
planlama çalışmalarından belirgin bir biçimde etkili olduğu
görülmektedir.
Bu bulgular ve derste yapılan gözlemler sonucunda G3’ün ders
planlamalarının birbirine oldukça benzer bir biçimde yapıldığı
uygulamalarının nispeten planlamalarından daha özenli ve başarılı
olduğu fakat ünitenin işlenişinde beklenen ölçütlerin büyük ölçüde
yerine getirilmediği düşünülebilir.

GÖZLEM
SIRASI

KODU

Tablo: 8 Gözlem Yapılan Dördüncü Öğretmene İlişkin Bulgular 6

1

G4

124

2
3
4

KONU

Çokseslilikte İki Ayrı
Örgü-Doku
Çokseslilikte İlk Aşama:
İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi ve
Rondo
GTHM’nin Başlıca Türleri
ve Örnekleri
GTSM’nin Başlıca Türleri
ve Örnekleri
ORTALAMA

KONUNUN
İŞLENDİĞİ
DERS
SAYISI

PLANLAMA
VE
UYGULAM
A ORANI
(%)

2

90.74

-

-

1

87.03

1

89.81

1

75

5

68.52

Tablo 8’de görüldüğü gibi; “Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür”
ünitesinin G4 kodlu öğretmen tarafından işlendiği dersler gözlenmiş
ve şu sonuçlara ulaşılmıştır; ünitenin “Çokseslilikte İlk Aşama:
İkiseslilik” konusu öğretmen tarafından işlenmemiş, diğer konular
uygulama ve planlama olarak büyük bir özenle işlenmiştir. Derslerde
yapılan gözlemler ve öğretmen tarafından yapılan ders planları dikkate
alındığında öğretmenin işlediği konularda başarılı olduğu
görülmektedir. Ünitenin planlama ve uygulama oranı % 68.52
oranında görülmekle birlikte (tablo 8) konular ayrı ayrı dikkate
alındığında bu oranın belirgin bir biçimde arttığı açıkça görülebilir.
“Çokseslilikte İki Ayrı Örgü-Doku”, “Geleneksel Türk Halk
Müziği’nin Başlıca Türleri ve Örnekleri” ve aynı ders saatinde birlikte
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işlenen “Şarkı Biçimleri”, “Nakaratlı Şarkı Biçimi ve Rondo”
konularının “Ders Planlarını ve Uygulamalarını Gözlem Formu”ndaki
değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak incelendiğinde
(tablo 4)
planlama ve uygulamadaki oranların belirgin bir biçimde yüksek
olduğu görülmektedir.
Bu bulgular ve derste yapılan gözlemler sonucunda G4’ün
işlediği konuların planlama ve uygulama aşamalarında özenli ve
yeterli çalışması ve buna bağlı olarak üniteyi algılama ve
yorumlamadaki yeterliliği göze çarpmaktadır. Gözlem yapılan diğer
öğretmenlerden farkı bir uygulama ve işleyiş gerçekleştiren G4’ün,
müzik ders saatlerinin yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar dikkate
alındığında üniteyi gereği gibi planlayıp uygulamaya çalıştığı
söylenebili

GÖZLEM
SIRASI

KODU

Tablo: 9 Gözlem Yapılan Beşinci Öğretmene İlişkin Bulgular 7

G5

1

2

3

KONU

Çokseslilikte İki Ayrı ÖrgüDoku
Çokseslilikte İlk Aşama:
İkiseslilik
Şarkı Biçimleri
Nakaratlı Şarkı Biçimi ve
Rondo
GTHM’nin Başlıca Türleri
ve Örnekleri
GTSM’nin Başlıca Türleri ve
Örnekleri
ORTALAMA

KONUNUN
İŞLENDİĞİ
DERS
SAYISI

PLANLA
MA VE
UYGULA
MA
ORANI
(%)

1

29.63

1

31.48

1

35.19

3

32.1

Tablo 9’da görüldüğü gibi; “Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür”
ünitesinin G5 kodlu öğretmen tarafından işlendiği dersler gözlenmiş
ve şu sonuçlara ulaşılmıştır; öğretmen ünitenin benzer konularını
kendi aralarında gruplayarak iki konuyu bir (1) ders saatinde planlama
ve uygulama yoluna gitmiştir. Üniteyi toplam üç ders saatinde işlediği
gözlenen öğretmenin “Ders Planlarını ve Uygulamalarını Gözlem
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Formu”ndaki değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak incelendiğinde
(tablo 4) planlama konusunda yeteri kadar özenli bir tutum
sergilemediği görülmektedir. Uygulamalarında da planlamalarda
olduğu gibi beklenen ölçütlerin uzağında kalması öğretmenin üniteyi
planlama ve uygulama oranını (tablo 9) % 32.1’lik bir ortalama ile
işlemesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Yapılan gözlemlerde ayrıca
müzik ders saatlerinin yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerle
öğretmenin üniteyi bütünüyle işleme kaygısının uygulamalarına
yansımakta olduğu ve konuların yeterli ağırlıkta işlenmediği de
gözlenmiştir.
Bu bulgular ve derste yapılan gözlemler sonucunda G5’in üniteyi
kendi yorum ve uygulama ölçütlerine göre ele aldığı buna karşılık
yeterli oranda etkili ve verimli bir planlama ve uygulama yapmadığı
bunun sonucunda da planlama ve uygulama konusunda ünitenin
öğretmen tarafından gerekli özenle işlenmediği yorumuna varılabilir.
Sonuçlar
• Müzik öğretmenlerinin, “Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür”
ünitesini ve ilgili müzik derslerini planlama konusunda gereği
kadar özen göstermedikleri görülmektedir. Öğretmenler,
çoğunlukla, zorunlu oldukları için “plan” yapmakta ve planlama
esaslarında belirtilen ölçütleri yerine getirmede yetersiz
kalmaktadırlar. Bu nedenle hazırlanan ders planlarının, derslerin
uygulanabilmesi için yetersiz kaldığı görülmektedir. “Yıllık” ve
“Günlük” ders planlarının çeşitli iletişim yöntemleri ile
öğretmenler tarafından büyük ölçüde birbirine benzer biçimde
hazırlanması, ünitenin ve derslerin planlanması aşamasındaki
olumsuzlukları arttırmaktadır.
• Öğretmenlerin üniteyi uygulama becerileri planlamalarından
nispeten yüksek düzeydedir. Derslerdeki uygulamalarda
öğretmenlerin kendi bilgi ve deneyimlerini kullanma çabaları,
derslerin planlanandan daha iyi bir şekilde uygulanabilmesini
sağlar görünmektedir. Bununla birlikte yine de ünitenin gereği
gibi işlendiğini, derslerin öğretim programda beklenen ölçütler
doğrultusunda yürütüldüğünü söylemek mümkün değildir.
• Planlama ve uygulama aşamasında çoklu zekâ modeline yönelik
uygulama ve etkinliklere yer verilmekle birlikte, bu boyutun
müzik öğretmenlerinin bilgi ve yorumları ile sınırlı olduğu
görülmektedir. Bu anlamda öğretmenler arasında bir tutarlık ve
birliktelik söz konusu değildir. Belirgin örnekler dışında,
ünitenin planlama ve uygulama boyutları öğretmenler
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tarafından benzer şekillerde gerçekleştirilmekte, ünite programı
yürürlükteki öğretim programı ve planlama ilkelerine uygun
olarak işlenmemektedir.
Öneriler
 İlköğretim Okulu Müzik Dersi Öğretim Programlarının yapısı
ve kapsamı tümüyle müzik öğretmenlerinin daha kolay
planlayıp uygulayabileceği hâle getirilebilir.
 Öğretim programlarının gereği gibi algılanıp uygulanabilmesi
için, müzik öğretmeni yetiştiren kurumların eğitim
programlarının toplumsal yapıda meydana gelen sosyo-kültürel
değişimler göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi,
“Eğitim Programı” ve “Planlama” konularını içeren derslerin
lisans öğrenimi boyunca gerekli biçimde verilerek
öğretmenlerin mesleki yaşamlarında planlama konusunda daha
duyarlı davranması sağlanabilir.
 Müzik Öğretmeni yetiştiren kurumların programlarında müzik
öğretmenlerinin program, müziksel içerik ve konu bilgisi
eksikliklerini giderici dersler ve etkinliklere yer verilebilir.
 Müzik derslerinin planlanması ve planlı yürütülmesinin
öğretmenler tarafından zorunluluktan çok, bir gereklilik olarak
görülmesi sağlanabilir, öğretim planlarının her öğretmenin
bizzat kendisi tarafından “özgün” bir biçimde hazırlanmasına
özen gösterilebilir.
 Müzik derslerinde belirlenen hedeflere ulaşılması, programın
gereği gibi uygulanabilmesi ve derslerde uygulamalı
etkinliklere istenen ölçüde yer verilebilmesi için ders saatleri
arttırılarak haftada en az iki(2) saate çıkarılabilir, sınıflardaki
öğrenci sayıları eğitim ve öğretimin istenen ölçüde etkili ve
verimli olmasını sağlayacak biçimde belirlenebilir.
 Ünitenin müzik öğretmenleri tarafından olabildiğince eksiksiz
bir biçimde işlenmesi sağlanarak öğretmenlerin çoğunluğu
tarafından işlenmeden geçilen konulardan öğrencilerin yoksun
bırakılmamalarına özen gösterilebilir.
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Özet
Basit ve gerçekçi tarzıyla Amerikan edebiyatına yeni bir boyut
kazandıran Jack London, kırk yıllık yaşamı boyunca çok sayıda başyapıtın
yazarı oldu. Karl Marx, Darwin ve Spencer’in yaratılarından esinlenen Jack
London, yaşamındaki deneyimlerinin yoğun etkisi altında kalarak var olma
mücadelesine dair kısa öyküler ve romanlar yazdı. London’a göre,
Koşullara en iyi uyum sağlayan canlılar hayatta kalır. Başka bir deyişle,
varlık koşullara uyum yeteneğine bağlıdır. Her özellik her durum için güç
sağlamayabilir. Sonuç olarak, Yaşam bir var olma mücadelesidir ve buna
sadece en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalabilir.
Anahtar Sözcükler: Jack London, Darwin, Mücadele, Uyum Yeteneği,
Hayatta Kalma

Abstract
Jack London whose simple and realistic style created a new
dimension in the US literature was a writer of many masterpieces during
his forty years of lifetime. Inspired by works of Karl Marx, Darwin and
Spencer, Jack London wrote about the struggle for existence in his novels
and short stories under the heavy influence of his lifetime experience.
According to Jack London, the creatures including human beings who fit
to conditions best will survive. In other words, for a creature, existence
depends on its adaptability. Features providing adaptability may differ
according to the situations. Strenght which is the most important feature
of adaptability is defined by the circumstances. Consequently, life is a
struggle for existence and in this struggle only the fittest will survive.
Key Words: Jack London, Darwin, Struggle, Adaptability, Survive,
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Hayatı bir yarış olarak gören ve bu yarışta ancak koşullara en
uygun olanın hayatta kalabileceğine inanan, Amerika’da 19.
yüzyılın sonlarının en çok kazanan ve en popüler roman ve kısa
öykü yazarı olarak anılan Jack London, 12 Ocak 1876’da John
Griffith Chaney adıyla işçi sınıfına mensup bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelir. Jack London’ın hayatı bir yaşam mücadelesi
ve yarışı olarak algılaması ve bu yarışta ancak en uygun olanın
hayatta kaldığını savunması ve romanlarında bunu işlemesi son
derece normaldir. Oldukça hareketli ve yoğun bir yaşamı olan Jack
London öykülerinde de kendi deneyimlerinden sıklıkla faydalanır,
birinci el kaynaklardan faydalanarak karakterlerini ve roman
kurgularını son derece gerçekçi olarak oluşturur. Jack London bu
kısa yaşamı boyunca birçok farklı işte çalışır. Farklı işlerde
çalışması sayesinde de her türlü ortamı tanır, her türlü insanı tanıma
fırsatı bulur ve kitaplarına konu olabilecek birçok olay yaşar. Güç
hayat şartlarında dünyaya gelen Jack London ortaokul eğitiminden
sonra çalışmak zorunda kalır. Ancak o yaşta bir çocuk için oldukça
ağır sayılabilecek şartlarda çalışmak, Jack London’a hayatı tanıma
fırsatı verir ve çok sevdiği denize yakın olmasını sağlar. İlk olarak
tutkunu olduğu denizde, istiridye korsanlığı yapmaya başlar. Daha
sonra bir dönem liman polisi olarak çalışır ve on üç yaşındayken ilk
teknesini alır. Yine bu dönem içinde büyük gemilerle birçok yere
seyahat etme fırsatı da yakalar, açık denizlere açılır ve Pasifik’te
birçok yere seyahat eder. Bu sayede denizciliği ve deniz hayatını
daha iyi tanıyan Jack London eğitimine devam etmesi gerektiğine
karar verir ve liseye devam etmek üzere Oakland’a geri döner ve
bir süre öğrencilik hayatına devam eder. Ama lise eğitimi
beklentilerini karşılayamaz ve liseyi bırakan Jack London kendisini
Oakland Public Library’de eğitir. Okumayı çok seven London şehir
kütüphanesinin sürekli ziyaretçisidir. Ayrıca, hareketli hayatı sever
ve serserilere katılarak onlar gibi trenlerde kaçak yolculuk ederek
ve dilenerek ülkeyi nerdeyse baştan aşağıya dolaşır. Dilencilik
yaptığı bu dönemlerde dilini de geliştirir ve bununun faydasını
yazarlığında görür. Bu dönemde gittiği Missisipi’de serserilikten
dolayı cezalandırılır ve bir süre hapishanede kalır. Bu seyahatleri
süresince sosyalizmi tanıyan ve daha fazla inanan Jack London
döndüğünde sosyalizm hakkında daha fazla okur ve daha fazla bilgi
edinir. Serseri hayatı tanıdıktan sonra kendini geliştirir. Ona göre
“sosyalizm, hayat tecrübesi ile vardır”.1 Sosyalist İşçi Partisi’ne
1

“Jack London”, [http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_London], Erişim:
12.12.2007
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katılır ve hatta çevresinde “Oakland’ın Sosyalist Çocuğu” adı ile
ünlenir.
London, yazar olma yolunda çok arzulu ve kararlıdır. Bu
amacına ulaşmak için sürekli yazmaktadır. Bir yandan çok okuyup
kendini geliştirirken, öte yandan yazma eylemine devam eder.
Yaşadıklarını kaleme alır ya da birinci ağızdan dinler. Denizcilik,
serserilik, altın arayıcılığı yapar hatta tarımla dahi uğraşır,
olabilecek tüm ağır işlerde çalışır. Bu ağır işler onun bedenen
güçlenmesini sağlar. Kendi kendine eğitimini de sürdüren London
19 yaşında Berkeley Üniversitesi’ne kabul edilir. Ne var ki
eğitimine devam etmez. Yaşayarak daha fazla öğreneceğini
düşünür, seyahatlere çıkar, ama okumaya ara vermez. Artık
yazmaya da ağırlık verip kendisine bir hedef koyar ve her gün bir
süre yazı yazar. Oldukça yoğun çalışan yazarımız ellinin üzerinde
roman ve yüzü aşkın kısa öykü yazmıştır.
Sosyalizmden, materyalist ve idealist yazarlardan etkilenmiş
gerçekçi bir yazar olan Jack London, sade ve akıcı bir sanat
anlayışını benimser. Hatta bu anlamda da Amerika’da o dönem için
tektir. O, proleter bir yazardır. Seyahatlerinde edindiği deneyimler
sonucu sosyalizme inanan Jack London Marksizimi araştırır.
Araştırmaları sonuncunda Karl Marx’ın fikirlerini kendi tecrübeleri
ile bağdaştırarak sosyalist bir yazar olarak karşımıza çıkar. Aslında
Jack London, Karl Marks ve Darwin’den daha fazla Herbert
Spencer’ın düşüncelerinden etkilenmiştir ve bu etkilenmeyi
kitaplarını okudukça çok net bir şekilde görebiliriz. Hatta
karakterini oluştururken kendisini anlatır, karakterlerine kendi
fikirlerini de yansıtır. Kitaplarında anlatılan güçlünün hayatta
kalması yani doğal seçki yazarın Charles Darwin’den etkilendiğini
ilk başta düşündürse de, asıl fikirlerinden etkilendiği kişi Herbert
Spencer’dır. Aslında Jack London; Spencer, Darwin ve Marks’ın
fikirlerinin temelini oluşturan düşünceyi, yani “sosyal Darwinizm”i
benimsemiştir.
Herbert Spencer, Darwin ile aynı dönemlerde yaşamış bir
İngiliz filozofu ve sosyologudur. Spencer en uygun olanın yaşaması
yani “güç egemenliği” kavramını ilk kullanan kişidir. Var olma
kavgasının yaşamda kalmada en uygun olanın yaşamasına yol
açtığını söylemiştir. Spencer’ın bu ifadesi ile de Nietzsche’nin
Nazizm’e ve ırkçılığa yol açan üstün insan görüşü arasında
bağlantılar kurulmuştur. Bu tanımlar Darwin tarafında da
kullanılmış ve hatta Spencer’ın ifadeleri daha çok Darwin ile
özleştirilmiştir. Darwin bunu doğal seçkiyi ifade etmek için
kullanırken, Spencer söz konusu bağlantıyı, genel evrimsel
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felsefesinden ve biyoloji alanındaki yaklaşımından ziyade, Evrim
Teorisi’ni sosyoloji ve etik alanına uygulamasını ifade eden ‘Sosyal
Darwinizm’2 diye anılan görüşü ile bilinir. Sosyal Darwinizm doğal
seçki ile evrimleşmenin sadece hayvanlar âlemi için değil aynı
zamanda insan için de geçerli olduğunu savunan görüştür. Doğa
düzeneğinin insan ilişkilerini de düzenlediğini söyler. “Spencer,
biyolojik bir varlığın ayakta kalabilmesi için en iyi aletlere ve
silahlara sahip olarak kendilerini yaşatma ve sürdürme çabasında
olduklarını belirtmiştir.”3 Buna göre, doğadaki evrimsel süreçten
insanlar ve toplumlar için reçeteler çıkartılır. Sonuç olarak
felsefelerinin merkezinde koşullara uyum sağlamak yer almaktadır.
Jack London’ın yapıtları incelendiğinde hayatta kalmak için
koşullara uygun olmak gerekmektedir ancak koşullara kimin uyum
sağlayabildiğine baktığımızda güç kavramı ile karşılaşılır. Güç var
olabilmek için öncelikli koşuldur. Güç Jack London’ın
romanlarında sadece insana özgü değildir. Jack London’un
romanlarının güç odağı çevresinde döndüğü ve ilişkilerin de çatışan
güçler ilişkisi olduğu söylenebilir. Güç kavramı karşımıza üç
biçimde çıkar:
1. Doğa Gücü
2. Hayvan Gücü
3. İnsan Gücü
İnsan; bu güçleri aşmak, dizginlemek, yönetimine almak
zorundadır. Aksi takdirde yaşama şansı kalmaz.
1. Doğa Gücü
London, doğanın gücünü ve etkinliğini tıpkı insan özelliklerine
sahiptir. İnsana korku salabiliyor. Doğa, acımasız, soğuk ve alaycıdır.
Müthiş bir doğa-insan çekişmesi ve var oluş mücadelesi vardır
romanlarında. Ormanı terk ederek ilkel bir dünyaya ulaşması için
uygarlıktan kaçması beklenen kurt kırması vahşi bir köpeğin acı, burk
yaşamını anlatan Beyaz Diş romanı çok etkili bir örnektir. Yazar,
Beyaz Diş’te doğanın gücünü şu çarpıcı ifadelerle tanımlıyor:
“Donmuş ırmağın iki yakası karanlık ladin ağaçlarıyla kaplıydı.
Rüzgâr dalların üzerindeki kar örtüsünü az önce sıyırmıştı, git gide
silinen gün ışığı altında ağaçlar kopkoyu, korkunç karartılar halinde
birbirlerinin üzerine doğru abanıyorlarmış gibi görünüyordu. Cansız,
kımıltısız, acı bile duyulamayacak kadar ıssız ve soğuk olan bu
yabanıl ülke üzerine ağır bir sessizlik çökmüştü. Gizliden gizliye acı
2
3

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Darwinism, Erişim:06.01.2008
R. L Bee., Patterns and Processes, The Free Press, New York, 1974,s. 43-44
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acı çınlayan bir kahkaha gizliydi sanki; tüm acılardan daha korkunç,
buz gibi soğuk, bir Sfenks gülümseyişi kadar donuk, zorunluluk kadar
tutkulu bir kahkaha! Acımasız, uçsuz bucaksız bir sonsuzluk, yaşamla
ve yaşama çabasının gereksizliğiyle alay ediyor gibiydi sanki.
Kuzeyin o saf, o dur durak tanımayan buz gibi vahşetiydi bu”. 4
İzlendiği gibi anlatıcı için doğa, insan özelliklerine sahip.
“Korkunç karaltılar”5halinde görünüyor. Yazara göre, doğa, içinde
“acı acı çınlayan bir kahkaha”,6 ,“hem de tutkulu bir kahkaha”
7
saklıyor.
Deniz Kurdu’nda da doğaya karşı bir mücadele yürütülüyor.
Deniz yolculuğu yapıyorlar fakat çok sis var, bu yüzden önlerini
göremiyorlar. Aynı anda bir akıntı onları içine alıyor ve kaza
yapıyorlar. Gemi batıyor. Birçok insan hayatını kaybediyor. Doğaya
karşı mücadelede, bu örnekte, insan kaybediyor. Doğanın kendisi,
yarattığı baş edilmez, ölümcül olaylarıyla ürkütüyor insanları. Yazar
doğanın gücünü “Kışın denizde kopabilecek şiddetli fırtınalardan asla
sağ çıkamayacağımızı biliyordum”8şeklinde ifade eder. Doğa ile
mücadelelerinde denizde asla başarılı olamayacaklarını biliyorlar,
çünkü sandalları çok küçük ve fırtınalı anlarda hiçbir şansları
olamayacağının farkındalar:“Oysa soğuk, hareketin her türlüsünü
kötümserleştirmeye kararlıdır. Sular denize dökülmesin diye ırmakları
dondurur, ağaçların ta iliğine, kemiğine işler, özsuyunu dondurup
kurutur. Ama asıl insanoğluna düşmandır o; çünkü insan, yaratıkların
en devingenidir, durağanlığa karşı sürekli bir başkaldırma içindedir
ve işte bu nedenledir ki soğuğun özellikle yere sermeye can attığı bir
yaratıktır.”9
Bu romanda da yine aynı şekilde doğa yani kuzey yaşamının
zorluğu ve insanın hayatta kalmak için doğaya karşı nasıl bir dirençte
bulunması gerektiği açıklanmış. Ancak kahramanı hayvan olan
romanlarda, bu kez doğayla mücadelede hayvan öne çıkarılır. Hayvan,
öbür canlılara düşman bir özne olarak belirir. Aşağıdaki örneklerde
doğayla mücadele eden hayvan olarak köpeğin kahramanlaştırılması
da ilginçtir. Yazar kendi mücadeleci kimliğini köpeğin nitelikleriyle
buluşturmuş gibidir: “Irmağın sarp kıyılar arasında kıvrıla büküle
aktığı yerlerde tepe bayır demeden koşuyor, derelerin ırmağa
döküldüğü çatal ağızlarından yüzerek geçiyordu. Donmaya yüz
4

Jack London, Beyaz Diş, ( Terc. : Rahmi Tuncer) İstanbul, 2004 Ekim, s.5
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6
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tutmuş ırmak kıyısı boyunca koşarken zaman zaman ayakları altındaki
buz tabakası kırıldı, buzlu suların akıntısına
kapılıp itmemek için
büyük bir çaba harcadı. Irmak boyundan ayrılıp kara yoluyla
yollarına devam ettiklerini sandığı yerlerde tanrılarının ayak izlerini
araştırdı.”10
Beyaz Diş kampa göç ederken onlarla gitmiyor ve bir süre sonra
yalnız kalmamak için bir de kıtlıkta yemek bulamadığı için tekrar
kampa dönmek istiyor ve efendisini arıyor. Ama bu süre zarfında da
doğaya karşı bir mücadele veriyor. Çünkü o bölgede kış şartları zaten
yeteri kadar ağırdır. Beyaz efendisi olan bir İrlanda ev köpeğinin köle
ticareti yapan bir gemi kaptanına satılmasıyla başlayan zorlu yaşam
öyküsünün anlatıldığı Tanrılar ve Köpekler diğer bir örnek romandır.
Bu romanda bu kez mücadele eden Jerry adında bir köpektir: “Denize
düştü, bir hayli su yuttuktan sonra, yüzeye çıktı. Soluğu kesiliyordu,
ama yüzüyordu yinede. Yüzmeyi tek başına becermişti. Soluk alır gibi,
gayet doğal bir şekilde öğrenmişti. Rüzgâr, çılgınca esiyordu.
Fırtınayla yükselen dalgalar, ağzına, burnuna giriyor, gözlerine
çarpıp kör ediyordu. Çabalarken, soluk almak için burnunu havaya
dikiyordu. Suyun içinde dik duramayınca ayaklarını vurması da bir
işe yaramadı ve battı. Biraz daha deniz suyu yuttuktan sonra suyun
üstüne çıktı, ama bu kez içgüdüsel olarak boylamasına uzanıp
yüzdü.”11
Jerry denize düştükten sonra doğaya karşı bir mücadele veriyor.
Şiddetli dalgalarla ve okyanus suyunda yüzmeye çalışıyor. Kendi
içgüdüsel davranışları ile hayatta kalmayı başarabiliyor.
Görüldüğü gibi, doğa ile insan arasında amansız bir mücadele ve
var oluş kavgası vardır. Bu kavgada güçlü olan ayakta kalabile
yaşamını devam ettirebilecektir. Doğaya karşı çıkış, ona düşman
olmanın değil kendi yaşamını sürdürebilmenin bir yolu olarak
görülür. Aksi halde insanın bu zorlu, çetin koşullara ayak
uyduramadan varlığını sürdürmesi olanaksızdır.

2. Hayvan Gücü
Jack London, doğanın bir parçası olan hayvanı da tıpkı doğa gibi
baş eğdirilecek bir varlık olarak görür. Ancak onun hayvanlar
konusunda dikkat ettiği, altını çizdiği konu hayvanlar arası ilişkide
10

Jack London: a.g.e..s.124
Jack London, Tanrılar ve Köpekler, ( Terc. :Nuriye Yiğitler) İstanbul,
1988 Eylül, s. 50–51
11
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acımasızlıktır. Başkahramanının Buck adında bir kızak köpeği
olduğu, evcil bir köpeğin kızak köpeği olması ve bunu takip eden
olaylarla köpeklikten kurtluğa dönüşümünü anlatan Vahşetin Çağrısı,
hayvan gücüne egemen olunması gerektiğini çarpıcı bir şekilde ortaya
koyar. Bu roman, başkahramanı Buck ile bulunduğun köpek grubunun
lider olan Spitz adlı köpeklerin giriştiği kıran kırana bir ilişkiyi
anlatılır: “Lider köpek ve takımın kabul edilmiş önderi olarak Spitz,
üstünlüğünün, bu garip Southland köpeği tarafından tehdit edildiğini
seziyordu. Gerçekten de Buck onun için garip bir köpekti. Çünkü o
zaman dek tanıdığı bütün Southland’li köpeklerin içinde bir teki bile
ne kampta ne de kızakta değerli bir yaratık olarak dikkatini
çekmemişti. Hepsi yumuşacık, çalışmaktan, donmaktan ve açlıktan
ölüp giden köpeklerdi. Buck bir istisnaydı. Yalnız o dayanmış,
gelişmiş; güçte, vahşilikte ve sinsilikte bir Eskimo köpeği ile boy
ölçüşebilmişti. […] Olağanüstü bir kurnazlığa sahipti ve ilkelilikten
öte bir şey olmayan bir sabırla uygun zamanı bekliyordu.”12
Dikkat edilirse hayvanlar arasında da yönetenler ve yönetilenler
var. Ve yönetim en güçlünündür. Bu yüzden de hayvanlar arasında
lider olmak, güç yanı sıra yönetmeyi isteme arzusuna, ırka, soya bağlı
bir nitelik olarak da belirir. Buck güçlü olduğu için Spitz onu rakibi
ve düşmanı olarak görüyor. Spitz güçlü bir köpek ve şu an köpekler
arasında lider konumunda ama Buck ondan daha güçlü olduğu için
daha sonra Spitz’i yenecek ve liderliği alacaktır: “Buck’tan muhtemel
bir lider olarak korkuyordu Spitz. Ve bu Buck’ın da gururuydu.”13
Kargo götürmekte olan iki adam arasında geçen şu konuşma,
insanların hayvanları nasıl gözledikleri konusunda bilgi vermektedir:
“– Şeytanın biri şu Spitz, dedi Perrault. Günün birinde Buck’ı
öldürecek.
Ama Buck iki şeytana bedel, yanıtını verdi François.
Buck’ı sürekli olarak izledim. Bundan eminim. Dinle: günün birinde
bir canavar kadar kuduracak o ve sonra Spitz’i yiyip, artıklarını da
karın üstüne tükürecek. Bundan eminim.”14
Buck üstün özellikleri sayesinde hâlâ hayattadır. Ama onunla
aynı ırktan olan diğer köpekler bu şartlara dayanamayıp çoktan
ölmüşlerdir. Zayıf ya da güçsüz olanların sonu yenilmektir. Bu hayata
karşı bir yenilgi de olabilir rakibine karşı bir yenilgi de: “Sonunda,
dördüncü gün biterken, iri geyiği yere yıkmayı başardı. Bir gün bir

12
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gece avının başında kalıp, yedi, uyudu, çevresinde döndü, dolandı.”15
Doğanın kendisi de varlıkları da, sürekli bir hareket, dönüşüm içinde.
Bu akış sürekli bir seçmeyle yoluna devam etmektedir: “Ama yine de
bir yaşam vardı bu yabanıl topraklarda, hem de öyle kolay kolay pes
etmeyen direngen bir yaşam! Çünkü kurda benzer bir köpek sürüsü
donmuş ırmak yatağı boyunca güç bela ilerlemeye çalışıyordu.”16
Yaşam mücadelesinin kurtlarla köpekler arasında gerçekleşiyor
fakat en önemli mücadele aslında canlılar ile doğa arasında veriliyor.
Yazara göre, çevre şartları çok sert ve zordur. Böyle bir ortamda
hayatta kalmayı her canlı başaramayabilir. Hayvanlar, bu mücadelenin
bir başka boyutunu sergilerler. Sadece doğa değil, insanların hayatta
kalma serüveni, hayvanlara da hükmetme ölçüsünde başarılı
sonuçlanabilir. Çünkü hayvanla mücadele gerçek anlamada rakibini
alt edebilenin yaşama şansı kazanacağı türden bir mücadele özelliği
taşır.
3. İnsan Gücü
İnsan yaşamının temelindeki ilke ve güdüler hayvan yaşamından
farksızdır. Temel içgüdüleri, kalıtım özellikleri ve çevreyle olan
savaşımında insanlarla hayvanlar arasında benzerlikler vardır. Bu
yüzden yazarın insanları anlatırken kullandığı nitelemeler ve yaptığı
benzetmeler iki tür arasında benzerlikleri gösterir. Şehir kurtlarının,
yani insanların avlarını nasıl ele geçirdikleri ve kendi aralarındaki
mücadele Demiryolu Serserileri’ nde şöyle anlatılıyor: “Adam
sarhoştur. Yalpalayarak karşıdaki kaldırıma yürür ve boş bir arsadan
kestirme giderek ortadan kaybolur. Av çığlığı atılmaz, ama sürü hızlı
bir kovalamaca için ileri atılır. Boş arsanın ortasında adamı
yakalarlar. Ama bu da ne? Hırlayan ve tehditkâr sesler çıkaran
küçük, garip şekiller sürü ile avı arasındadır. Bu başka bir demiryolu
çocuğu sürüsüdür ve düşmanca bir sessizlik anında o adamın onların
avı olduğunu öğreniriz, sokaktan sokağa onu izlemektedirler ve biz
onların avına karışmaktayızdır. Ama bu ilkel bir dünya… Bu kurtlar
yavrukurtlardır. Bizim sürü ileri doğru atılır. Yavrukurtlar bağrışıp
çığlık atarlar ve küçük iblisler gibi dövüşürler. Sarhoşun çevresinde
ona sahip çıkma mücadelesi çok şiddetli bir şekilde sürmektedir.
Adam yere devriliyor, sonra tıpkı Yunanlıların ve Truvalıların düşen
bir kahramanın vücuduna ve zırhına sahip çıkmak için birbirlerine
girişmeleri gibi, çarpışma adamın vücudu üzerinde şiddetle sürüyor.
15
16
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Çığlıklar, gözyaşları ve ağlamalar arasında yavru-kurtlar avdan
yoksun bırakılıyor ve bizim sürü ipsizi deviriyor.”17
İnsan yırtıcılığı, kent sokaklarında olduğu gibi içte, kapalı
mekânda da aynıdır. Hapishane içinde de mahkûmlar arasında,
dışarının, dış dünyanın acımasız kuralları sürdürülür. Aşağıdaki
satırlarda güçsüz bir adamın nasıl ezildiği anlatılıyor. Aynı vahşi
doğadaki güçsüz hayvanların başına gelenler, burada güçsüz
insanların başına geliyor. Bu anlamda vahşi doğa ve şehir yaşantısı
arasında bir fark yok. Her yerde güçlü hayatta kalıyor ve güçsüz, hep
ezilen, yok olan yani yem olandır. Hayatta kalabilmek için güçlü hatta
çok güçlü olabilmek gerekiyor. Daha doğrusu yaşamak için
rakiplerinden daha güçlü olmalısın. Demiryolu Serserileri’ndeki
melez adamın çığlıkları ile Beyaz Diş romanındaki, kurtlara yem olan
köpeğin çığlıkları birbirine son derece benziyor aynı şekilde oradaki
köpek ile melez’in özellikleri de birbirine çok benziyor: “Melez, olayı
durup seyretmekte olduğum yere çarptı. Ayağa kalktı ve bir an için
ayakta dikildi. O an için kollarını iki yana açtı ve korkunç bir korku,
acı ve ıstırap çığlığı attı. Aynı anda kalın hapishane elbiselerinin
parçaları deri değiştiriyormuş izlenimi uyandırırcasına üzerinden
düştü, onu tamamen çırılçıplak bıraktı ve vücudunun her yerinden
kanlar aktı. Bir an sonra da bilincini yitirmiş bir şekilde yere yığıldı.
Dersini almıştı ve onun çığlığını duyan o duvarlar arasındaki her
mahkûm dersini almıştı. Ben de dersimi almıştım.”18
Aynı sistem her kademede, insanın adım attığı her yerde işliyor.
London bunu,
toplumun en düşük gördüğü canlı varlık olarak
hayvandan, yine insan olarak cezalandırdığı mahkûmlardan ve
toplumun zengin kesimlerden örnekler vererek yürürlükteki yasayı
belirginleştirmeye çalışıyor. Amerikan borsasının, dolayısıyla
kapitalizmin merkezi Wall Street’i “Asfaltlı Vahşi Orman”( Asfalt
Jungle) olarak nitelendiriyor: “Sonra, Meydancıbaşı onu işten çıkarıp
yeniden hapishane avlusunda ağır işte çalışmaya göndermekte tehdit
edebilirdi. Ve yine, on kişi sıradan meydancılar olan bizler vardık.
Onun servetinin farkına varırsak, sessiz bir günde, hepimiz onun
üzerine çullanarak bir köşeye sıkıştırır ve onu yere devirebilirdik. Ah
bizler kurt sürüsüydük, inanın bana–tıpkı Wall Street‘te iş yapanlar
gibi.”19
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Yukarıda bahsedildiği gibi güç hayatta kalmak, var olabilmek
için önemlidir. Ancak güçlü olmamızı sağlayan öğeler incelendiğinde,
London romanlarında birçok öğe ile karşılaşılır. Güç sağlayıcı öğeler,
yani güç kaynakları güç etmeni olarak değerlendirilecektir.
London’ın romanlarında daha öncede belirtildiği gibi ancak
güçlü olan hayatta kalabilmiştir. Güç dendiğinde ilk akla gelen
fiziksel olarak güçlü olmak ya da dayanıklı olmaktır. Fiziksel olarak
güçlü ya da dayanıklı olanlar her zaman hayatta kalabilmiş ve şartlara
uyum sağlayabilmiştir. Romanın konusu her nerede geçerse geçsin
fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı olmak çoğu zaman hayatta kalmayı
sağlayan etkili bir güç etmeni olmuştur. Fiziksel gücün hayatta
kalmayı sağlamadaki etkisi yazarın romanlarında sıkça görülür.
Fiziksel ya da bedensel güç canlıların hayatta kalabilmelerinde
oldukça etkilidir ve hatta fiziksel güç en sık vurgulanan güç
öğelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel olarak güçlü
olmak çoğu zaman avantaj sağlar fakat asıl etkili olduğu, büyük bir
avantaj olarak karşımıza çıktığı yer doğal yaşamdır. Vahşi yaşamda
canlılar özellikle fiziksel güçlerine ve dayanıklılıkları ölçüsünde
hayatta kalmayı başarabilir. Çünkü vahşi yaşamda doğal koşullar
oldukça zorlayıcıdır. Bu yüzden ancak çok dayanıklı ve güçlüler
hayatta kalabilmektedir.
London’ın romanlarında hayatta kalabilmek güce bağlıdır ancak
hayatta kalmayı sağlayan tek etken, kişiyi güçlü kılan sadece beden
gücü değildir. Akıllı olmak ve aklı iyi ve doğru kullanabilmek de
güçtür. Yazarın birçok romanında rakibi yenmede ya da kendini zor
durumlardan kurtarmada aklın oldukça etkili olduğu görülür.
Aklılarını kullanarak romanlarda ki karakterler hayatta kalmayı
başarabilmiş kendilerini zor durumlardan kurtarabilmişlerdir.
Duruma ve koşullara “en” iyi uyum sağlayabilen, en akıllı ya da
“en” güçlü olan veya benzeri özelliklerde “en” üstünlük belirticisi öne
çıkar. Ama çevremize baktığımızda her şey “en” değildir. Kusurlu ya
da sıradan, normal yani ortalama düzeyde, hatta bazen akıl ya da
fiziksel güç anlamında standartlardan daha geri olan birçok canlı da
yaşamaktadır. Eğer her şey fiziksel güç ya da akıl gücüne bağlı
olsaydı tüm aptallar ya da tüm güçsüzler ölürdü ve hayatta ancak en
akıllılar ile en güçlüler kalırdı fakat hayatta sadece akıllı ve güçlüler
yok. Ortalama canlıların hayatta kalmasını sağlayan bu önemli faktör
ise şanstır. Şans, (chance)’ın önemi, Darwin’in “mutation” teorisiyle
ilgili iken H. Spences ve William James özellikle James “chance”in
önemini vurgulamıştır. Burada “şans” sözcüğünün anlamındaki
mutlak pozitif yön yoktur. Şanslı olmak ya da şanslı doğmak
canlıların tümü için yaşamlarını devam ettirebilmekte önemli bir
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etmendir. Jack London’ın romanlarında da şans hayatta kalmakta
canlılar için oldukça önem taşımaktadır ve ancak şanslı olanlar
hayatta kalabilmiştir.
Yazara göre, canlılar hayatta kalabilmek için ayrıca kendilerini
koruyabilmelilerdir de. Tüm canlıların hayatta kalabilmek için
kendilerini daha güçlü olanlardan koruyabilmesi için silaha ihtiyacı
vardır ve çoğu canlı da bir şekilde kendini koruyabileceği bu silaha
sahiptir. Bu bakış açısına göre, bazı canlılar yapısal olarak kendini
savunacak bir silaha sahip iken bazıları ise çevreden elde ettiği
malzemeler ile kendini savunacak bir silah yapar. Örneğin bir kirpinin
dikenleri, bir köpeğin dişleri ya da bir kedinin pençeleri vardır ve
bunlar onun yapısal olarak sahip olduğu, onu koruyan silahlardır. Öte
yandan London, genel çerçevede insanların korunabilmek için başka
harici silahlara ihtiyaç duymalarını, gerek ateşli silahlar, gerekse
doğadan elde ettikleri sopa gibi malzemelerle daha güçlü olarak
kendilerini koruyup hayatta kalabileceği düşüncesindedir. .
London’ın romanlarında gücün başka bir görünümü de sayıca
üstün olmaktır. Yani birlik olmak ve aynı hedefe ulaşmak isteyen bir
topluluk olarak birlikte hareket edebilmektir. İncelenen romanlarda da
toplu olarak hareket eden yani grup olarak yaşayanlar, zorluklarla
daha kolay başa çıkabilmiş ve hayatta kalabilmiştir. Yani
collektivizm, Marksist açıdan vurgulanan bir yöndür. Ne kadar birlik
olunursa hayat mücadelesi o kadar kolaylaşıyor.
Acımasızlık, yazarın romanlarında hayatta kalmayı uzun süre
başarabilmiş olan karakterlerde gözlenen bir diğer özelliktir. Hayatta
kalabilmek için öldürmek gerekmektedir. Başka bir deyişle bir
canlının ölümü diğer canlının yaşaması demektir. Bu da bir canlı
öldürmeden yaşayamaz demektir. İşte bu nedenden ötürü gerektiğinde
acımasız olanlar ya da olabilenler hayatta kalabiliyor ancak. Aslında
acımasızlık olarak gördüğümüz şeyler bir çeşit yaşamın kendisinden
başka bir şey değildir de. Bütün canlılar ancak öldürerek kendi
yaşamsal varlığını sağlayabilmiştir.
Yaşadıkça zamanla bir şeyler öğrenir ve kendimize bir şeyler
katabiliriz. İşte zamanla yaşadıklarımızdan, gördüklerimizden ve
hatalarımızdan çıkardığımız dersler bizi deneyimli yapar. London’ın
romanlarını incelediğimizde de tecrübenin, karakterlerin hayatta
kalmasında oldukça etkili olduğunu görürüz. Romanın kahramanı
insan olsun hayvan olsun hayatta kalmalarında deneyimlerinin etkisi
vardır.
Canlıların ya da sistemlerin, her ne olursa olsun bir şeyin
varlığını devam ettirebilmesi için fayda sağlamaya ihtiyacı vardır.
Fayda getirmeyen her şey, yok olmaya, ölmeye mahkûmdur. Buna en
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basit örnek vücudumuzda işlevsel olmayan organlarımızın bile
zamanla yok olmaya yüz tutarken, işlevsel olan organlarımızın daha
da gelişme göstermesidir. Bu yüzden bir canlı, hayatta kalabilmek
istiyorsa bulunduğu çevre içerisinde bir işleve sahip olmalıdır, ancak
bir işlevi olan yani bir faydası olan varlıklar hayatta kalabilmektedir.
Bu nedenle faydalı olmak bir güç etmeni olarak sayılabilir.
Hayatta kendine bir yer edinebilmek ve hatta yaşayabilmek için
tüm canlıların mutlaka güce ihtiyacı vardır. Hayatta kalmamızı
sağlayan güç etmenleri ortamlara göre farklılıklar gösterebilir. Vahşi
yaşamda fiziksel güç etkili olurken şehir yaşamında ise para en etkili
güç etmeni olarak karşımıza çıkar. Şehir hayatı olarak adlandırdığımız
toplu yaşamda insanları diğer insanlardan güçlü yapmaya yarayan bir
unsurdur para. London’ın romanlarında paranın ne kadar önemli bir
güç olduğu sıkça anlatılmıştır. Yazarımız, hayatının büyük bir
kısmında maddi sıkıntılar yaşamış ve daha sonra eserlerinden iyi
paralar kazanarak zengin olmuş ve toplumda kabul gören güçlü biri
olmuştur. Kendi hayatını anlattığı romanlardaki ana kahramanlar da
para kazandıktan sonra statü sahibi olmuş ve toplum içinde saygınlık
kazanmışlardır. Tam bu noktada karşımıza Martin Eden adlı
otobiyografik romanı çıkar yazarın. London, bu romanını 1900
yıllarda San Francisco’da sosyalist-cumhuriyetçi kavgalarının ve sınıf
farklılıklarını yaşandığı bir dönemde yazmıştır. Kendi yaşamını ve
dönemini anlattığı bu romanda, başkişi Martin Eden kişiliğinde
yaşadığı ekonomik sıkıntıları, başarı azmini ve bu mücadele sonunda
ulaştığı zaferi okuyucuya müthiş etkili bir tarzda betimler. İyilerin
değerlerinin eninde sonunda ortaya çıkacağı ve insanın kendi kendini
eğitebileceği vurgusu bütün romana hâkimdir.
Tanımak da hayatta kalmak için önemlidir. Tanımak dediğimizde
canlının öncelikle kendini ve daha sonra çevresini doğru
algılayabilmesinden bahsetmekteyiz. Canlılar kendi potansiyellerini
iyi bilmezler ve çevrelerini doğru algılayamaz ve anlayamaz ise hayati
hatalar yaparak varlıklarını tehlikeye atabilir, hayatlarını
zorlaştırabilirler. Tabi bu durumun tam tersinin de olması mümkündür
yani karakterler kendilerini ve çevrelerinde olup bitenleri doğru
algıladıkları için doğru karar vererek yaşamlarını kolaylaştırırlar ve
hayatta kalmayı başarabilirler. Dolayısıyla tanımak canlıların hayatta
kalmasında bir etmendir. Jack London’ın romanlarındaki
karakterlerinde de kendi kapasitesini iyi bilen ve çevresinde olup
biteni iyi anlayanlar yaşam mücadelelerini daha rahat vermişler ve
hayatta kalmayı başarabilmişlerdir.
İnsanların hayatta kalabilmelerini ve yaşamlarını devam
ettirebilmelerinde en önemli etkenlerden biri de çevresine uyum
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sağlayabilmeleridir. Hayatta kalabilen ve başarılı olan insanların ortak
özeliklerinden biridir şartlara uyum sağlayabilmek. Canlılar ancak
uyum sağladıkları sürece hayatta kalabilirler. Jack London’ın
romanlarında karakterlerin hayatta kalabilmeleri, çevrelerine ya da
şartlara uyum sağlayabilmeleri ile doğru orantılıdır. Hatta şartlara
uyum sağlayabilmek için oldukça çaba harcamışlardır. Deniz
Kurdu’nda şartlara uyum sağlamanın ne kadar önemli olduğunu ve
hayatta kalmayı sağladığını görmekteyiz. Romanın ana
karakterlerinden olan yazar, son derece naif bir insandır. Fiziksel
olarak son derece zayıf ve ürkek bir yapıda olmasına rağmen, gemide
yaşamaya başlamasıyla hayatta kalabilmek için fiziksel olarak da
kendini geliştirmiştir.
Çalışmak, başarılı olmanın anahtarıdır. Hayatta başarılı olmak
isteyen tüm insanların yolu çalışmaktan geçmektedir. London’ın
romanlarında da başarılı ve hayatta kalabilen karakterlerin ortak
özelliğidir çalışkan olmak. Ancak çalışan başarılı olabilir ve istediğini
elde edebilir. Bu nedenle çalışkan olmak güç etmenleri arasında
sayılabilir. Martin Eden’da kendi yaşamından kesitlere oldukça fazla
yer verir. Gemi işçiliğini bırakıp yazarlıkla geçinmeye karar
vermesiyle birlikte yeterince güzel ve etkili olduğu düşündüğü birçok
yapıta imza atar. Ancak her defasında yazdıkları yayımcılardan geri
döner. Bu zor dönemlerde aç kalmış, meteliğe kuşun atacak hale
gelmiştir. Martin, tıpkı aydın geçinenler gibi edebiyattan hınçlarını
almaya çalıştıklarına inandığı bir editör ve yayımcı tabakasının
varlığını keşfeder. Bu insanlar adeta yerleşik hale gelmiş yazar
sınıfının değişmesi ve başka yazarların çıkmasına engel olmaktadırlar.
Defalarca yeniden yazar, gönderir ve umutla sonucu bekler. Hatta
yazılarını yayımlayan birkaç yayınevi ve dergi ona parasını
göndermez. Her defasında kötü haber almasına rağmen asla
vazgeçmez ve sonunda kendini zorlada olsa kabul ettirir. Bu mücadele
tipik bir varoluş mücadelesidir ve kazanarak yaşamını sürdürmeyi hak
etmiştir.
İyi olmak, hayatta kalmamızı sağlayan bir diğer öğedir. Hayatta
var olan tüm canlılar bir nevi bizim yaşam mücadelemizde
rakibimizdir. Biz ne kadar iyi olursak yani özelliklerimiz ne kadar
daha gelişkin olursa ve çevremizdekilerden ne kadar daha üstün
nitelikli olursak, hayatta kalabilme olasılığımız da o kadar yüksek
olur. Yazar, en iddialı romanlarından biri sayılan Martin Eden’da
yaşam mücadelesini ve yaşamı hak etme mantığını şöyle ifade eder:
“ Olmuş olan, sadece haklı değil, aynı zamanda da mümkün olanın en
iyisidir. Bir şeyin varlığı, onun var olmaya layık oluşunun yeter bir

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

vurgusudur.”20 Uçurum İnsanları’nda ise, diğer canlılardan daha
üstün niteliklere sahip olduğumuz sürece varlığımızı sürdürebilir yani
hayatta kalabilmemizi sağlamış oluruz tarzında açıkça verir mesajını:
“Eğer üç adam aynı işi istiyorsa, içlerinden en yeterli olan işi
alacaktır. Diğer ikisi, ne kadar becerikli olurlarsa olsunlar, yetersiz
sayılacaklardır”21. Canlılar ya da insanlar çevresindeki canlılardan
yani rakiplerinden daha iyi oldukları sürece hayatta kalabilirler: “Yani
aslında bu işin iki yönü var. Yüksek yaşam standardı olan bir adam,
her zaman için düşük yaşam standardı olan bir adamdan daha çok ve
daha iyi iş çıkartır”22. Daha iyi iş çıkarttığı için daha iyi bir standart
elde eden insan da, yaşam standardı düşük olana göre daha rahat
yaşar. Bu da onun daha uzun süre yaşamasını sağlar.
Yetenek, canlıların hayatta kalabilmesini sağlayıcı başka bir
etmendir. Canlıların yiyecek bulabilmesinde, para kazanabilmesinde
öne çıkar. Canlının hayatta kalmasını sağlayan yardımcı bir güçtür.
Yeteneği olanlar ihtiyaç duydukları yiyecekleri ya da tehlikeleri fark
ederek güvenliklerini sağlamış, ihtiyaçlarını karşılayabilmişlerdir ve
böylece hayatta kalabilmişlerdir. Vahşetin Çağrısı’nda Buck’ın,
şartlara çabuk uyum sağlamasında önemli payı olan etmen, onun
yetenekli olmasıdır: “Altında saklanılabilecek her türlü örtüden
yararlanmasını, karların üstünde bir yılan gibi sıçrayıp vurmasını
biliyordu. Bir kekliği yuvasından alabiliyor, bir tavşanı uyurken
öldürebiliyor ve ağaca birkaç saniye geç uçan sincapları havada
yakalayabiliyordu. Açık göllerdeki balıklar ona göre hiç de hızlı
değillerdi; ne de çatılarını onaran kunduzlar çok ihtiyatlıydılar. Zevk
aldığı için değil, yemek için öldürüyordu ve kendi öldürdüğü yemeği
tercih ediyordu.” 23
Hayatta kalmada etkili olan bir diğer etmen, çevik olmaktır.
Çevik
olan
canlılar
kendilerini
tehlikelerden
rahatlıkla
kurtarabildikleri gibi ihtiyaçlarını da çeviklikleri sayesinde
karşılayarak hayatta kalabilmektedirler. Canlılar ne kadar iyi
niteliklerle donatılı olurlarsa olsunlar başarılı olamazlarsa çabaları
boşa gidebilir. Hayatta kalabilmek başarılı olmaya bağlıdır. Başarılı
olan insanlar hayatta kalmayı hak ettikleri gibi haklı da olurlar. Bu
nedenle başarı hayatta kalmamızı sağlayan önemli bir güç etmenidir.
20

Jack London, Martin Eden, ( Terc. : Mustafa Okuyucu) İstanbul, 2004, s.
322
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Jack London, Uçurum İnsanları, ( Terc. : Osman Çakmakçı) İstanbul,
2005, s. 198
22
Jack London: a.g.e..s. 229
23
Lack London, Vahşetin Çağrısı, ( Terc. :Gülen Aktaş) İstanbul, 1997, s.
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Ancak başarmayı ya da hayatta kalmayı yeteri kadar istemedikçe
hiçbir canlı, kendisinde hayatta kalacak gücü bulamaz. Ne olursa
olsun öncelikle istemek ve bunu çok istemek yani arzulu olmak,
başarabilmek için önemlidir. Yazar, Beyaz Diş’ de kurtların son
derece çevik hayvanlar olduğunu belirtir ve şöyle ekler: “Kuş pırlayıp
kaçmak istedi ama Tekgöz ani bir pençe darbesiyle kuşu yere serdi.
Kaçmasına fırsat vermeden üzerine atılıp dişlerini geçirdi” 24.Çevik
olmak sadece karnını doyurmada değil, aynı zamanda tehlikelerden
kendini korumada ve kurtarabilmede de etkilidir: “Usulca yaklaştı,
savrulan et parçalarını gövdeye indirmeye başladı. Bunu gören çocuk
baltayı yere bırakıp eline bir sopa geçirdi. Beyaz Diş sopa tam sırtına
inerken son anda sıçrayıp kıl payı kurtuldu.”25 Beyaz Diş, bir kurt
olduğu için genetik olarak taşıdığı özellikler sayesinde oldukça çevik
bir hayvandır: “Onca didinmelerine karşın Beyaz Diş’e pek diş
geçiremiyorlardı. Kendilerine oranla çok daha çevik, güçlü ve
akıllıydı çünkü” 26.
Arzulu olmak ile kararlı olmak başarı için birbirini tamamlayan
iki niteliktir. Ne istediğini bilerek bir amaç için savaşmak gerekir.
Jack London romanlarında hayatta kalan ve başarılı olan karakterlerin
genel bir özelliğidir kararlı olmak ve bu özellikleri de güç etmeni
olarak sayabiliriz. Martin Eden, son derece arzulu bir gençtir ve
amaçlarına arzulu olması sayesinde ulaşmıştır. Martin daha küçük bir
çocukken kendisini devamlı hırpalayan ve ezen Peynir Surat’ı,
defalarca dayak yedikten sonra yenme arzusundaki azmiyle alt
edebilmiştir: “Bir akşamüstü, tekme atmayı, belden aşağı veya rakip
yere düştüğü zaman vurmayı önleyen kurala uyarak yirmi dakika boş
yere birbirlerini yenmeye çalıştıktan sonra Peynir Surat sendeleyerek,
nefes nefese kavgayı berabere bırakmayı teklif etti. […] Peynir Surat
kavgayı bıraksa da kendisinin asla bırakmayacağını haykırmıştı… Bir
gün geldi, Enquirer sokağına sürüklendiğinde Peynir Surat’ı
ortalarda bulmadı. Peynir Surat, bir daha gelmedi. Çocuklar onu
tebrik edip Peynir Surat’ı yendiğini söylediler.” 27
Hayatta kalabilmek için öncelikle yaşamsal ihtiyaçlarımızı
karşılamamız ve elimizdekileri koruyabilmemiz gerekmektedir.
Bunun için de dikkatli olmak gerekir. Bu açıdan bakıldığında dikkatli
olmak da hayatta kalmamızı sağlayan bir güç etmenidir. İncelenen
24
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London romanlarında dikkatsiz karakterler hayatta kalmayı
başaramamışlardır ancak kendilerini tehlikelerden koruyabilen,
temkinli karakterler hayatta kalabilmiştir.
Hemen hemen tüm romanlarında hayatta kalanlar sadece güçlüler
değildir. Zayıfların yaşaması da yine güçlü hamilere ve koruyuculara
bağlıdır. Örneğin yeni doğmuş canlılar zayıf ve güçsüzdür ancak onlar
da hayatta kalabilir ve hayatta kaldıkça güçlenir. Beyaz Diş’te yavru
kurt, bir gelincik yavrusunu pençesiyle devirmiş iken ana gelincik
imdadına yetişip yavrusunu onun elinden kurtarmıştır ve yazar en
canlı şekliyle şöyle aktarır: “Derken, ayaklarının dibinde ufacık bir
gelincik yavrusu daha belirdi. Bir karış büyüklüğündeki bu yavru da
tıpkı kendisi gibi dik başlı, serüven düşkünü, ele avuca sığmaz bir
hayvandı, önünden kaçmaya çalışmıyordu. Yavru kurt pençesiyle
vurarak onu yere devirdi. Hayvancık gülünç, garip bir çığlık kopardı,
çırpınmıyordu. O anda sarı gölge yeniden belirdi yavru kurdun
önünde. Korku veren çığlığını yeniden işitti ve neye uğradığını
anlamaya kalmadan boynuna sert bir darbenin indiğini, ana
gelinciğin keskin dişleriyle etini kavradığını duydu. Küçük kurt ağlaya
sızlaya geriye kaçarken, gelinciğin, yavrusunu kaptığı gibi çalılar
arasından yitip gittiğini gördü.”28 Normal şartlarda yavrukurt,
gelincik yavrusundan daha güçlü ancak anne gelinciğin yavrusunu
yalnız bırakmaması, koruması yavrunun hayatta kalmasını
sağlamıştır. Daha sonraki bir gün anne gelincik kurtlara yem olmuştur
ve gelincik yavruları savunmasız kalmıştır: “Küçük yavru çabuk
gelişiyordu. İki gün mağarada yatıp dinlendikten sonra yine dışarı
çıktı. Bu kez anasını yedikleri gelinciğin yavrusuna rastladı ve hemen
oracıkta işini bitirdi”29.
Sabırlı olmak, beklemeyi bilmek demektir. Hayatta her şeyin
sonucunu hemen elde edemeyebiliriz, bazı şeyler için bir süre
beklemeyi bilmeli yani sabredebilmeliyiz. Sabırlı olmak, doğru
zamanlamayı bilmektir çoğu zaman. Jack London’un romanlarındaki
karakterlerden sabırla çalışan ve sabırla bekleyebilenler sonunda
hayatta kalabilmiş ya da istediklerini elde edebilmişlerdir. Tanrılar ve
Köpekler’de yaşlı ve kör Nalasu, rakiplerinin sayıca fazlalığına ve
üstünlüğüne rağmen, sabrı ve yeteneklerini iyi kullanabilmesi
sayesinde hayatta kalabilmiştir. Nalasu kendisine gelebilecek
saldırılara hep sabırla hazırlanmış ve bu sayede de hayatta kalmayı
başarabilmiştir. Pes etmeden sabırla bekleyebilen ve hayatta kalabilen
28

Jack London, Beyaz Diş, ( Terc. : Rahmi Tuncer) İstanbul, 2004 Ekim, s.
81–82
29
Jack London: a.g.e., s. 84
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bir diğer karakter de Deniz Kurdu’nun ana kahramanları Maud ve
yazardır. Yaşadıkları tüm tersliklere rağmen her iki karakter de pes
etmemiş ve kurtuldukları güne kadar Kurt Larsen’e katlanmışlar ve
nihayetinde
sabırlarının
bedeli
olarak
özgürlüklerine
kavuşabilmişlerdir. Sabır büyük bir erdemdir ve böyle bir erdeme
sahip olan insanların hayatta kalma olasılıkları doğru zamanlama
yaptıklarında daha yüksektir.
Tarihe geçen, adından yıllarca söz ettiren kahramanların en
belirgin özelliğidir gözüpeklik. Tanrılar ve Köpekler’in başkahramanı
Jerry gözü pek bir karakterdir. Yzara bu tespitine şu sözlerle yer verir:
“İçlerinden biri elini bile kaldırmaya kalktı. Ama Jerry geri çekileceği
yerde dişlerini gösterip saldırıya hazırlandı. Adam hemen kolunu
indirdi. Jerry, yoluna devam etti” 30.Gözü pek olan insanlar cesurdur,
korkusuzdur ve düşmanları ile kahramanca mücadele edebilirler.
Gözü pek karakterler London’ın eserlerinde de karşımıza çıkar ve bu
özellikleri yüzünden çevrelerinden saygı görür ve daha farklı bir
konuma yerleştirilirler. Hatta bu özelliklerinden dolayı bu karakterler
başka karakterler tarafından gereğinde korunmuştur. Gözü pek olmak
canlıların hayatta kalmalarında etkin bir güç etmeni olarak kabul
edilebilir.
Hayatta kalabilme etmenlerinden son bahsedeceğimiz güç etmeni
bireyin çıkarını bilmesidir. Hayatta kalan ve yaşamını devam
ettirebilen insanların bir diğer ortak özelliğidir çıkarını bilmek ve
çıkarlarını koruyabilmektir. İncelenen romanlardaki karakterlerden
çıkarlarını iyi gözetenler başarılı olurken çıkarlarını gözetemeyenler
ise zor durumda kalırlar. Söz gelimi, Ay Vadisi’nde yazar çıkarını
bilmeyi ve korumayı şu sözleriyle okuyucusuna iletir: “Saxonne,
derenin kıyısında şahane balığı suya daldırdı. Balık çırpındı, Saxonne
kasıldı, balık yok oldu gitti”31. Saxonne, karnını doyurmak için balık
tutar ancak kendi çıkarlarından önce vicdanına yenik düştüğü için
balığı suya bırakır ve kendisi aç kalır. Oysa Beyaz Diş’te, dişi kurt
çıkarlarını her daim çok iyi koruduğu için hayatta kalabilmiştir. Kıtlık
döneminde bile kızak köpeklerinin arasına karışıp onlar gibi
davranarak onların yiyeceklerini çalıp karnını doyurabilmiştir.
Hayatta kalabilmek için canlıların öncelikle kendi çıkarlarını
gözetmesi gerekmektedir. Bunu yapamayan canlılar elindekini
kaybederek zor duruma düşer ve hatta hayatta kalma mücadelesinde
30

Jack London, Tanrılar ve Köpekler, ( Terc. :Nuriye Yiğitler) İstanbul,
1988 Eylül, s. 34
31
Jack, London, Ay Vadisi, ( Terc. :Zaven Biberyan) İstanbul, 1994,
Mayıs.s. 400
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başarılı olamayabilir. Hayatta kalabilmek için canlıların öncelikle
kendi çıkarlarını gözetmesi gerekmektedir. Bunu yapamayan canlılar
elindekini kaybederek zor duruma düşer ve hatta hayatta kalma
mücadelesinde başarılı olamayabilir.
London’ın romanlarında var olma mücadelesi farklı romanlarda,
farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Hayatta kalmayı başarabilen
karakterlerin özellikleri, bulundukları duruma ve yaşadıkları ortama
göre değişiklikler göstermektedir Roman karakterlerine ve içinde
bulundukları koşullara göre hayatta kalmalarını sağlayan etmenlerde
farklılıklar olsa da, bazı etmenlerin, canlıların her durumda var
olabilmesinde etkili olduğu görülmektedir. Vahşi yaşamda geçen ve
hayvanların yaşam mücadelelerinin anlatıldığı romanlarda fiziksel
olarak güçlü olmak, fiziksel anlamda dayanıklı olmak ve çevik olmak
gibi daha çok bedensel özelliklerin hayatta kalmakta etkili olduğunu
görmekteyiz. Vahşi yaşamda güçlü olan canlı, hayatta kalabiliyor ve
türünü devam ettirebiliyor ‘Asfaltlı Vahşi Orman’ olarak tabir edilen
şehir yaşamında da vahşi doğadaki yaşam mücadelesine benzer bir
mücadele yaşanmaktadır. Olayların daha çok şehirde geçtiği ve
insanları konu edinen romanlarında ise akıl ve aklını iyi
kullanabilmek, yani beyin gücü ve bunun yanı sıra, para ve konum
başarılı olmak için ön plandadır. Maddi güç, güçlünün yanında yer
almak ve çıkarını iyi bilmek, silahlı olmak yahut silahı iyi
kullanabilmek gibi etmenler de hayatta kalabilmede etkili olmaktadır.
Kısaca şehir hayatında da güçlü olan insanlar ve ya topluluklar
hayatta kalıyor ve neslini devam ettirebiliyor. Aslında Jack London
en uygun olanın yaşamasını yani Güçlünün Egemenliği’ni aynı
Spencer gibi her alana uyarlamıştır. Çünkü Jack London da, Spencer
gibi iyi bir gözlemcidir.
Özetle Jack London yaşadığı hayatta edindiği deneyimler ve
gözlemleri ile var olma mücadelesinde en uygun olanın hayatta
kaldığını görmüş ve eserlerinde de bunu anlatmıştır. Hayat Jack
London için bir var olma savaşıdır ve bu savaşta ancak en başarılılar
hayatta kalabilmektedir ve yeterli özellikleri kendilerinde
bulundurmayanlar bu savaşı kaybederler. Var olmak için sadece iyi
olmak değil en iyi olmak gerekmektedir. Bu, bütün özellikler için
geçerlidir. Hayatta kalmak için sadece hızlı değil en hızlı olmak, güçlü
değil en güçlü olmak gerekmektedir çünkü ancak en uygun olan
hayatta kalmaktadır.
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Örgütsel Kültür Metaforu Ve Eğitime Yansımaları
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Eğitim Bilimleri Bölümü

Özet
Kültür metaforu, sosyal sistemleri inançlar, değerler, semboller, töre ve
törenler, hikâyeler, söylemler ve mitler bütünü olarak algılamaktadır. Kültür
metaforu, örgütleri anlamada, yorumlamada, biçim ve yönetim süreçlerinde
büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Bu metafor ayrıca örgütü makine
gibi gören metafor anlayışından, dikkatleri örgütlerin insani yönlerine
çekmiş; örgütün yalnızca biçim, şekil ve yapılardan ibaret olmadığı, bir
ruhunun olduğu, yaşayan bir sistem olduğu anlayışını getirmiştir. Kültür
metaforu örgüt literatürüne iki önemli katkıyı getirmiştir. Birincisi, örgütsel
unsurlar, örgütsel kültür kavramıyla yeniden yorumlanmaya başlanmıştır.
İkincisi, örgüt çalışma alanları mit, ritüel, hikaye, destan, sembol, seremoni
ve kahraman gibi kavramların alana girmesiyle zenginleşme göstermiştir. Bu
makalede öncelikle kültür sonra örgüt kültürü ele alınmış daha sonra da
kültür metaforu ve metaforun örgütü, yönetimi, liderliği, çevreyi, değişimi
yorumlayış tarzı ve eğitime etkisi tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Kültür metaforu, kültür, örgüt kültürü
Abstract
Culture metaphor perceives the social systems as a composition of belief,
values, symbols, customs and rituals, narratives, expressions and myths.
Culture metaphor has created outstanding changes in understanding and
commenting on organizations together with styles and management processes
of organizations. It has directed the attention from perceiving the
organizations as machines to seeing their humanistic side. It has created a
mentality to see the organization as a living system with a spirit except for
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having just forms, figures and structures. Culture metaphor has contributed
the literature of organizations in two ways; firstly, organizational elements
have stated to be interpreted with organizational culture. Secondly, literature
has been enriched with the involvement of the concepts like myth, rituals,
narrative, legend, symbol, ceremony and hero. In this study, first the culture
then organizational culture was analyzed; the interpretation of organization,
management, leadership, environment, change by culture metaphor and
metaphor itself and its effect on education.
Keywords: Culture metaphor, culture, organization.

Giriş
Kültür, insanlığın var oluşuyla birlikte var olan bir olgudur. Çünkü
o insanlığı ifade etmekte, insanlığı kuşatmakta; insanın inanç, değer
ve normlarını kapsamaktadır. İnsanlık bir süre “işkence çekercesine”
doğasına yabancı örgüt anlayışlarıyla mücadele etmek zorunda
kalmıştır. Fakat bu mücadele devam ederken doğasına hiç de yabancı
olmayan bir örgüt metaforunu da ortaya koymuştur. Hiç şüphesiz
insanlık kendisi için daha güzelini ve daha iyisini aramaya ve
araştırmaya durmaksızın devam edecektir. Çünkü örgüt
metaforlarında “mükemmeli yakaladım” demek bu alanda
söyleneceklerin, yazılacakların daha doğrusu bilimin bitmesi anlamına
gelecektir. Bilim sonsuzdur ve bu uğurdaki çabalar da sonsuz
olacaktır.
Bu çalışmada öncelikle kültürün ne olduğundan, özelliklerinden ve
kültürü oluşturan öğelerden söz edilecektir. Çünkü kültür metaforunun
anlaşılabilmesi için biraz olsun kültürle ilgili bilginin verilmesi
gerekmektedir. Daha sonra örgüt kültürü işlenecektir. Burada kültürün
örgütlere nasıl girdiği, hangi ihtiyaçları karşılamak için örgütlere
kabul edildiği tartışılacaktır. Kültür metaforunun, örgütü, örgüt
biçimini, yönetimi, liderliği, örgüt çevresini ve örgütsel değişimi
yorumlayış tarzı tartışılacaktır. Son olarak da kültür metaforunun
eğitime etkisi değerlendirilecektir.
Kültür
Latince “colere” veya “culture” kelimesinden geldiği kabul edilen
kültür kelimesi, bakmak, yetiştirmek anlamına gelmektedir1.
Türkçe’de bir süre “hars”, “keltürmek” (tarladan ürün kaldırmak) ve
1

Mehmet Şişman, Örgütler ve Kültürler, pegemA yayınları, Ankara, 2002, s. 1.
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“ekin” kelimeleri kullanılmıştır2. Kültüre bütüncül bir açıdan bakan
Taylor’un tarifine göre “kültür, bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, hukuku,
örf ve âdeti ve insanın toplumun bir üyesi olması dolayısıyla
kazandığı diğer bütün maharet ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir
bütündür.”3 Bu tanımda kültür, insanın; insanla, maddeyle ve toplumla
ilişkisini belirleyen bir bütünü ifade etmektedir.
Konuşma dilinde “kültürlü olmak” bazı aydın kişilerin ayrıcalığı ve
niteliği olarak belirtildiği halde sosyolojide, her birey, toplum
kültürünün birer ortağıdır4. Toplumdaki yetişmiş bireyler yetişmekte
olan bireyleri yetiştirmektedir. Bu da sosyalleşme ve eğitim süreciyle
gerçekleştirilmektedir. Sosyalleşme süreci bireyin, kültürü
içselleştirmesidir. Sosyalleşme, bireyin üyesi olduğu toplum, örgüt ya
da grubun onayladığı değerlerin, norm ve davranış kalıplarının
öğrenilmesidir. Sosyalleşme bir anda olup biten bir şey değil, hayat
boyu devam eden bir süreçtir5. Sosyalleşmeyle kültür kuşaktan kuşağa
aktarılan bir süreç olmaktadır. Kültür bireyi biçimlendirdiği gibi birey
de kültürü üretip, geliştirmektedir 6.
Murdock’a göre kültürün özelliklerinden bazılarını şu şekilde
sıralamak mümkündür7.
 Kültür öğrenilir, kalıtsal değildir.
 Kültür toplumsaldır; toplum tarafından yaratılır ve paylaşılır.
 Kültür tarihidir ve süreklilik arz eder; kültür toplumdan
topluma aktarılan tarihi bir süreçtir.
 Kültür bütünleştiricidir, birey bu süreç içinde sosyalleşerek
gelişir.
 Kültür bir soyutlamadır; kültür soyut bir kavramdır. Kültür
bütünüyle maddi, gözlenebilir bir şey ya da olgu değildir.
 Kültür, ideal ya da idealleştirilmiş kurallar sistemidir; kültür
çoğunlukla ideal kurallardan ve davranış örüntülerinden
oluşmaktadır.
 Kültür, ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır.
 Kültür, doğal çevreye uyum sağlama yoluyla gelişir ve
değişir.
W. Ogburn’a göre her toplumda maddi (teknik kültür) ve manevi
kültür (değerler kültürü) vardır. Bu iki kültür genellikle uyum içinde
2

Sulhi Dönmezer, Toplumbilim, Beta yayınları, 11. Baskı, İstanbul, 1994, s. 99.
Taylor, 1971; akt. Mustafa E. Erkal, Sosyoloji, Der yayınları, 4. Baskı, İstanbul,
1991, s. 111.
4
Sulhi Dönmezer, a.g.e., 99
5
Ali Balcı, Örgütsel Sosyalleşme, pegemA Yayıncılık, Ankara, 2000, s. 2-3.
6
Mehmet Şişman, 2002, a.g.e., 2.
7
Murdock, 1950; akt. Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Remzi kitapevi, İstanbul,
1994, s. 101.
3
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ve dengeli olarak bulunur. Fakat bazen bu denge bozulabilir. Örneğin,
sanayileşmiş veya sanayileşmekte olan toplumlarda maddi kültür
manevi kültürün önüne geçebilir. Bu durumda kültürel gecikme veya
kültürel boşluklar oluşur8.
Maddi kültür, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptıkları
eşyaları ifade eder. Manevi kültür ise, inançlar, değerler, normlar,
ahlaki tutumlar, estetik, dil, politika, örf ve adetlerden oluşur9.
W. Ogburn gibi bazı yazarlar kültürü oluşturan öğeleri, maddi ve
manevi öğeler olarak iki kısma ayırırken, bazı yazarlar da maddenin,
kültürün bir öğesi olamayacağını belirtmektedir. Örneğin, Jhonson
Kızılderili örneğinden yola çıkarak konuyu şöyle açıklar; Kızılderililer
İngiliz ve Fransızlardan ateşli silahları ve kumaşı, İspanyollardan da
atı almışlardır. At, Kızılderili kültürüne özgü özellikler taşıyan bir
unsur haline gelirken, silah gelmemiştir. Kızılderililer, atları
ehilleştirmeyi, koşum takımlarını yapmayı öğrenirken, silah yapmayı
öğrenememişlerdir. Bununla birlikte bütün bu eşyaların anlamı
Beyazlar ve Kızılderililer için aynı olmamıştır10.
İnsanın tavır ve eylemleri, insan hayatı yine insan tarafından
meydana getirilen eşya ile yakından ilişkilidir. Yeni eşyalar, yeni
toplumsal yaşayış biçimi yaratmaktadır. Örneğin arabanın icadı,
ulaşımda kolaylığı, iletişimde hızlılığı, zamanda tasarrufu, eğlence
hayatında çeşitliliği ve ahlaki kurallardaki değişimi beraberinde
getirmiştir. Aynı zamanda hırsızlıkta, hastalıkta, kazada ve çevre
kirliliği gibi birçok konularda olumsuzlukları da beraberinde
getirmiştir. Bilgisayarlar yine toplumların kültürel hayatında olumlu
ve olumsuz birçok değişimleri getirmiştir.
Kültürü oluşturan öğelerle ilgili pek çok sınıflamalar yapılmıştır.
Örneğin, maddi ve manevi kültür öğeleri (yukarıda kısaca
tartışılmıştır) veya inançlar, değerler, normlar, semboller gibi
sınıflamalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda kısaca
açıklanmıştır11.
İnançlar. Diğer kültürel öğelere biçim veren ve kültürün en derin
ve soyut yönünü oluşturan bir öğedir. İnançlar; din, gelenek-görenek,
bilim veya bunların bir sentezi üzerine bina edilir. İnançlar, evrenin
veya dünyanın işleyiş biçimine ilişkin olarak bir kültürün insanları
tarafından paylaşılan ortak görüşlerdir.

8

akt. Mahmut Tezcan, Eğitim Sosyolojisi, Zirve ofset, 8. Baskı, Ankara, 1992, s. 68.
Mine Tan, Toplum Bilimine Giriş, A. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1981,
s. 150; Sulhi Dönmezer, a.g.e., 108.
10
akt. Sulhi Dönmezer, a.g.e., 108.
11
Gelles ve Levine 1995, akt. Mehmet Şişman, 2002, a.g.e., 3.
9
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Değerler. İnançlara göre şekillenir ve neyin ne olması gerektiğini
açıklar. Yani doğrunun, yanlışın, iyi ve kötünün ne olduğunu belirler.
Değerler, inançlara göre oluşur. İnançlar, kültürün en soyut yönünü
oluştururken değerler, inançlara göre daha somut yönünü oluşturur.
Değerler de soyuttur fakat davranışlardan sezilebilir.
Normlar. Değerler üzerine kurulur, değerlere göre daha somuttur.
Normlar, bireylerin davranışlarını düzenleyen yazılı ve yazılı olmayan
kurallardır. Bir durumla ilgili olarak bireyin neyi yapacağını veya neyi
yapmayacağını, neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğini normlar
belirler. Böylece gündelik yaşamda bireylere yol haritasını çıkartır.
Semboller. Kültür, bir semboller sistemi olarak görülebilir. Çünkü
sembol, insanlar için herhangi bir anlam ifade eden eylem, nesne, renk
ve şekiller gibi unsurlardan oluşur. Semboller, farklı kültürün insanları
için farklı anlamlar ifade edebilir. Dil, semboller sisteminin en
gelişmiş unsurlarındandır. Kültür, büyük oranda dil aracılığıyla
üretilir, paylaşılır ve nesilden nesile aktarılır.
Teknoloji. Teknoloji kültürün maddi boyutunu oluşturur.
Teknoloji, bir kültürün ürünü olduğu gibi kendisi de kültürün bir öğesi
olabilir. Çünkü teknoloji, insanlar için fiziksel, psikolojik ve sosyal bir
çevre oluşturur. Bu çevre, insanın davranışlarını ve ilişkilerini
etkilemektedir. Örneğin, bilgisayarın icadı ve buna bağlı olarak
gelişen internet, toplumsal yaşamda ve insan ilişkilerinde büyük
değişiklikler meydana getirmiş, uluslar arası düzeyde “pazar” alanları
oluşturmuştur. Bireyler, başka ulustan insanlarla saatlerce konuşabilir
(sohbet odalarında), internet üzerinden tanışabilir, hatta evlilik
yapabilir hale gelmiştir.
Bir toplumun sahip olduğu kültürel özellikler; örgüt, yönetim ve
yönetici kavramlarının algılanışını, yönetim biçimini, yönetim
süreçlerini ve yönetim uygulamalarını da etkilemektedir. Yapılan
araştırmalarda kültürel yönden oldukça benzer özellikler gösteren
Avrupa ülkelerinde bile örgüt ve yönetim anlayış ve uygulamalarında
oldukça belirgin farklılıklar ortaya çıkmıştır12.
Yirminci yüzyılın başından itibaren bilimsel bir nitelik kazanmaya
başlayan yönetim alanına ilişkin olarak çeşitli kuram ve modeller
geliştirilmiştir. Böylece örgüt ve yönetim davranışının evrensel
ilkeleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Fakat 1970’li yıllardan itibaren
geleneksel kuramlar üzerinde büyük tartışmalar başlamıştır. Bu
tartışmalarda kültür kavramı, örgütlerde değişik açılardan ilgi gören
ve çözümlenen kavramlardan biri haline gelmiştir13.
12

Mehmet Şişman, “Yönetim Kuramı ve Kültürlerarası Farklılaşma Açısından
Yönetim Uygulamaları”, Eğitim Yönetimi, Sayı:2, Bahar, Ankara, 1996.
13
Mehmet Şişman, a.g.m.
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Örgüt Kültürü
Örgüt ve şirket kültürü 1980’li yılların başından itibaren tartışılan,
yaygın bir konu haline gelmiştir14. Ulusal kültürün örgüt ve yönetim
süreç ve uygulamalarına yönelik ülkeler arasında karşılaştırmalı
olarak yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, kültür kavramına
olan ilgiyi giderek artırmıştır. Böylece kültür, örgüt kültürü, işletme
kültürü, kurum kültürü, şirket kültürü, işyeri kültürü ve ortak kültür
gibi kavramlar daha çok kullanılmaya başlanmıştır15. Her toplumun
kendine özgü kültürü, aynı zamanda örgüt ve yönetim anlayışında da
farklılığı ortaya koymuştur.
Kültür kavramı, ilk olarak ABD iş dünyasında kullanılmaya
başlanmıştır. Bu durum iki nedene bağlanmıştır. Birincisi, 1970’lerde
ABD’de meydana gelen büyük ekonomik çalkantı; bu çalkantı,
şirketlerde yeniliklere ve büyük stratejik değişikliklere yol açmıştır.
Böylece şirketler, mevcut ön kabullerin artık geçersiz kaldığı alışık
olmadıkları alanlara yönelmiştir. İkincisi, bu dönemde Japon
işletmelerinde yapılan araştırmalar. Ouchi, Pascale ve Athos’un,
büyük başarılara imza atan Japon şirketlerinin ABD şirketlerinden
felsefe ve kültür açısından farklılıklarını ortaya koymasıyla, kültür
kavramının gündeme gelmesinde önemli katkıları olmuştur 16.
Örgütsel kültür, örgüt üyelerinin bilinçli veya bilinçsiz olarak
yaşama geçirmiş oldukları, bir dizi sayıltı, inanç ve değerler
bütünüdür17. Örgüt kültürü ile örgüt iklimi kavramlarını bazı yazarlar
birlikte ele alırken bazıları da ayrı ele almışlardır. Örneğin, Katz ve
Kahn’nın, “her örgüt, kendi tabuları, gelenekleri ve görenekleri ile
kendi kültür veya iklimini yaratır. Sistemin kültürü veya iklimi
biçimsel sistemin norm ve değerlerini ve bunların doğal sistem
içindeki yorumlamalarını yansıtır”18 açıklamasında örgüt kültürü ve
örgüt iklimi kavramlarını birlikte kullanmışlardır. Balcı ise, bu iki
kavramının eş anlamlı kullanıldığını ancak ayrım yapılmak istenirse

14

Geert Hofstede, Cultures and Organizations, HarperCollinsBusiness, London,
1994, s.18.
15
Mehmet Şişman, “Güçlü Örgüt Kültürü İçin Etkili Önderlik”, 28-29 Eylül Umut
Vakfının Düzenlediği Önderlik ve Eğitim Semineri Tebliği, 1994.
16
Ouchi, 1981; Pascale ve Athos, 1981; akt. Cemalettin İpek, Resmi Liseler ile Özel
Liselerde Örgütsel Kültür ve Öğretmen-Öğrenci İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 1999, s.17.
17
Ali Balcı, Etkili Okul ve Okul Geliştirme, pegemA Yayıncılık, Ankara, 2001, s.177.
18
Daniel Katz ve Robert L. Kahn, Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi, (çev: H. Can ve
Y. Bayar), DAİ Yayınları, Ankara, 1977, s. 71.
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şöyle bir ayrımın yapıla bileceğini belirtmiştir19: Örgüt ikliminin
herhangi bir okul ya da iş yeri gezildiğinde hissedilen hava olarak
düşünülebileceğini, örgüt kültürünün ise çalışanların varsayım, değer
ve felsefi algılamalarına dayalı yorumlamaları olarak ele
alınabileceğini belirtmiştir. Böylece örgüt kültürünün sadece
çalışanların örgütleri konusunda ne hissettikleri değil, aynı zamanda
örgüte kimlik kazandıran sayıltıları, inançları ve değerleri de kapsayan
bir yorumlama tarzını ifade ettiği vurgulanmıştır.
Schein örgüt kültürünün üç düzeyinden söz eder. Birinci düzey,
artifaktlar, dil, teknoloji ve sanat gibi görülen, işitilen ve hissedilen
davranışlardan oluşur. İkinci düzey, değerlerdir. Değerler temelde
birilerinden çıkmıştır, yani birilerinin bir problem veya olay karşısında
ortaya koyduğu çözümlerdir. Fakat bunun değer olabilmesi için yakın
çevresinden ve toplumdan kabul görmesi gerekmektedir. Bu da liderin
veya birinin koyduğu değerlerin başarısına, problemi çözmesine
bağlıdır. Üçüncü düzey, temel varsayımlardır; yani insanın ilişkilerine,
doğasına, faaliyetine ve gerçek zaman ve mekana ilişkin algısına,
düşüncesine ve hissine yön veren varsayımlardır20.
Hoy ve Miskel örgütsel kültürün ögelerini, şekil 1’de görüldüğü
gibi, gizli sayıltılar, değerler ve normlar olarak belirtmiştir21. Şekilde
normlara doğru gidildikçe somutluk ve yüzeysellik artarken, gizli
sayıltılara çıkıldıkça da soyutluk ve derinlik artmaktadır.

19

Ali Balcı, 2001, a.g.e., 184.
Edgar H. Schein, Organizataional Culture and Leadership, Jossey_Bass Publishers,
San Francisco, 1986, 14-18.
21
Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration, McGraw Hill İnc,
New York, 1991, s.213.
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Derin

Gizli sayıltılar
İnsanın dogası,
İnsan ilişkilerinin doğası,
Gerçek ve güvenin doğası,
Çevreyle ilişkilerin doğası.

Soyut

Değerler
Açıklık,
Güven,
İşbirliği,
Yakın dostluk,
Grup çalışması,

Yüzeyse

Normlar
Meslektaş desteği,
Müdürü eleştirmeme,
Özel disiplin problemlerini
çözme
Meslektaşların görüşünü alma

Som

Şekil 1: Kültür düzeyleri
Kaynak: Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational
Administration’dan uyarlanmıştır, 1991, s.213.

Gizli sayıltılar. Gizli sayıtlılar örgütsel kültürün değer ve norm
sistemine göre daha soyut ve daha derin kültürel öğeler içermektedir.
Sayıltılar bilinç dışına itilmiş ilkeler, ön kabullerdir. Sayıltılar,
grupların veya bireylerin hissetme, düşünme ve davranma sürecinin
referans çevresini oluşturarak, onlara yön veren gizli varsayımlardır22.
Değerler. Çalışanların çoğunluğunca benimsenen, istenen veya
istenmeyeni belirleyen inançlardır. Değerler, çalışanın eylemlerini,
nitelendirmeye, değerlendirmeye ve yargılamaya yarayan ölçütlerin
kaynağını oluşturur23.
Normlar. Değerlere uygun olarak geliştirilen ve çalışanların
çoğunluğunca benimsenen davranış kurallarıdır. Örgüt içinde

22

Cemalettin İpek, a.g.e., 70.
İbrahim E. Başaran, Örgütsel Davranış, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yayınları, Ankara, 1982, s.112
23
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çalışanların nasıl davranacağını ve başkalarıyla nasıl ilişkiye
gireceğini örgütsel normlar belirler24.
Örgütü diğer örgütlerden ayıran farklı örgüt kültürü tipleri vardı.
Örgüt kültürüyle ilgilenen çeşitli araştırmacılar, kültürün içeriğine,
gücüne ve yönetim biçimine göre farklı sınıflamalar yapmıştır.
Örneğin, Schneider, dört çeşit örgüt kültüründen bahseder, bunlar,
güce dayanan, kontrol kültürü, takım çalışmasına dayanan iş birliği
kültürü, başarıya dayanan rekabet kültürü, eğitime dayanan yetiştirme
kültürüdür25.
Yönetim biçimi ve örgüt yapısını temel alan diğer bir sınıflandırma
da Pheysey tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada esas alınan
sınıflandırma şu şekilde yapılmıştır26:
Rol kültürü. Daha çok büyük örgüt ve devlet kuruluşlarında
görülen bu kültür, fonksiyonel ilişkilerin hakim olduğu bürokrasi
kültürüdür. Piramit ya da Yunan tapınağı şeklinde olan örgütlerdir.
Örgüt içinde roller, kurallar ve otorite önceden belirlenmiştir.
Başarı kültürü. Matriks yapılanmanın esas olduğu bu tip
örgütlerde tepe yönetiminin alt kademeler üzerinde kısmi denetimi
vardır. Bu örgütlerde esnek bürokrasi vardır. Kurallardan çok işi
başarmak önemlidir. Kararlar komitelerce alınır, üst yönetimin aldığı
kararlara alt kademe temsilcileri de katılır.
Güç kültürü. Genel olarak mafya ve aile şirketlerinin örgütlenme
biçimidir. Örgütsel kurallar evrensel kabul edilir ve herkes kurallara
uymak zorundadır. Tüm yetkiler yönetimde toplanmıştır. Piramit veya
ağ şeklinde yapılanan örgütte yetki tepede ve tek elde toplanmaktadır.
Destek kültürü. İdeal anlamda devrimci komitelerde görülen bu
kültür, üyeler arasında ortak karar alma, karşılıklı ilişki, güven ve
bağlılığa dayanır. Formal yapıların zayıf olduğu bu örgütlerde,
sezgisel karar alma ve değerleyici denetim vardır.
Örgütsel kültür, bir örgütün paylaşılan değerleri, normları,
sembolleri ve geleneklerinde kendini gösteren bir yaşam tarzıdır.
Kültür, varlığının ve çevresinin farkına varabilen her seviyedeki
örgüte uyarlanabilir bir kavramdır. Kültürü, en geniş anlamdan, Doğu
ve Batı, ulusal ve etnik kültürden meslek kültürüne doğru
indirgeyebiliriz. Ancak bunun için grupların veya toplumların ortak
bir tarihi geçmişe sahip olması gerekmektedir. Örgütler de kültür
kavramının uyarlanabileceği sosyal bir birimdir. Çünkü inançların,

24

İbrahim E. Başaran, a.g.e., 113.
Williem E. Schneider, The Reengineering Alternative: A Plan For Making Your
Current Culture Work, McGraw-Hill, New York, 1999, s.3.
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Pheysey, 1993; akt.Cemalettin İpek, a.g.e.,50-51.
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varsayımların, değerlerin, beklentilerin, tutumların ve normların örgüt
üyelerince paylaşılmasıyla örgüt, paylaşılan bir bütün haline gelir 27.
Örgütsel Kültür Metaforu
Kuramsal kökenini antropolojiden alan kültür metaforu,
yorumlamacı ve simgeci (symbolist) kuramlara dayanmaktadır28.
Kültürü, örgütün sahip olduğu bir unsur olarak görmeyen kültür
metaforu, örgütü bir kültür olarak kabul etmektedir 29.
Kültür metaforu, sosyal sistemleri bir inançlar, değerler, semboller,
töre ve törenler, hikayeler, söylemler ve mitler bütünü olarak
algılamaktadır. Kültür metaforuna göre nesnellik, bireyin doğasını tam
olarak açıklayamaz. Çünkü gerçeklik, nesnel değildir. Objeler, nesnel
değerleri olan ve bizim tarafımızdan nesnel olarak algılanan olgular
değil, bilakis bizim tarafımızdan anlam kazandıran unsurlardır.
Dünyaya bakış açımız, bizi saran inançlar, değerler, geçmiş
yaşantımız, içinde bulunduğumuz toplumsal yapı ve töreler bütünü
tarafından belirlenmektedir30.
Kültür metaforu, makine metaforundan doğan araçsal/yararcı örgüt
görüşüyle, organizma metaforundan doğan uyarlamacı örgüt
görüşünden çok farklıdır. Kültür metaforu, insan bilincini açığa vuran,
etkileyici örgüt görüşünü yansıtmaktadır. Bu anlayışta örgütler,
genelde, maddi ve ekonomik terimlerle analiz edilmemekte, bu
terimlerin etkileyici, tasavvur edici ve sembolik yönleriyle anlaşılıp
analiz edilmektedir 31.
Kültür metaforu sosyal sistem alt kültürünü, gözle görülür nesnel
bir olgu değil, daha çok gizli ve içine girildiğinde anlaşılabilen
simgesel olgular bütünü olarak ele almaktadır. Sosyal sistemler, belli
sayıda insandan oluşan bir gurubun veya topluluğun gerçekliğe yeni
anlamlar kazandırdığı kolektif bir bütünü ifade etmektedir. Öyleyse
sistemde her hangi bir değişim yapılacaksa, sistemdeki bireylerin
dünyayı algılayış ve yorumlayış tarzı, değişim programının temelini
oluşturmalıdır32.
Geleneksel olarak değişim, örgütsel yapıda, teknolojide ve
çalışanların yetenek ve motivasyonundaki bir değişim olarak
27

Cemalettin İpek, a.g.e., 2.
Ali Balcı, “Eğitim Örgütlerine Yeni Bakış Açıları Kuram- Araştırma İlişkisi II”,
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9, (33), 26-61, Ankara, 2003.
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Cemalettin İpek, a.g.e.,22.
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Ali Balcı, 2003, a.g.m.
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Cemalettin İpek, a.g.e.,22.
32
Ali Balcı (2003), a.g.m.
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görülmüştür. Kısmen bu doğru olsa da etkili bir değişim eylemi
yönlendirecek değerler ve imgelerdeki değişime bağlıdır33. Genelde
kullandığımız bir deyiş, “kafa yapısı değişmedikten sonra hangi
teknolojiyi getirirsen getir hiçbir şeyi değiştiremezsin”, tam da bu
anlayışı ifade eder.
Kültür metaforuna göre, örgüt kültürünün yaratılması sadece yeni
liderler veya yeni sloganlar bulmak değildir. Örgütlenme ve yönetim
biçimleri yaratma, büyük ölçüde kültürel bir değişime bağlıdır.
Örgütlerdeki biçimsel değişikliklerin dışında, mevcut örgüt
gerçekliğini besleyen zihniyetleri, vizyonları, paradigmaları, imgeleri,
metaforları, inançları ve ortak anlamları değiştirmek gerekmektedir.
Böylece arzulanan yeni gerçeklik, günlük hayatta yaşanan bir olgu
haline gelen dil ve davranış kurallarıyla, yeni bir düşünce ve yaşam
tarzı ortaya koyacaktır34.
Kültürel değişim, güç ve büyük bir iştir. Kültür, örgütün her
kademesinde benimsenen, içselleştirilen ve paylaşılan anlam
sistemleri ortaya koymasını gerekli kılar. Kültür, bütünün
özelliklerinin parçalarının hepsinde kodlanmış, holografik bir özelliğe
sahiptir. Aksi halde parçalar, bütünün özelliklerini göstermez ve o
özelliklere uygun davranmaz35.
Kültür metaforu, örgütü bir semboller bütünü olarak görür.
Örgütün biçimi, hiyerarşisi, kuralları ve örgütsel rutinler birer
sembollerdir. Örgüt toplantıları, toplantı salonları, koltukların,
bardakların, not defterlerinin dizilişinde bile bir anlam vardır.
Teklifsiz toplantı salonlarının sevimli karışıklığı ve düzensizliği, kendi
kendisini örgütlemeye açık bir çağrıyı, salondaki titizlik ve ahenk,
uyum ve düzeni ifade eder. Kültür metaforu, örgütteki sembolik
anlamlara
işaret
ederken
dikkatleri,
diğer
metaforların
görmemezlikten geldiği insani yöne çeker36.
Makine metaforu ve organizma metaforu, örgütün ortak anlam
sistemlerinde vurguyu, örgütsel tasarım üzerine yapar. Kültür
metaforu ise vurguyu, inançlar, değerler, dil, normlar, törenler ve
diğer toplumsal pratikler üzerine yapar37
Kültür metaforu, lider ve yöneticilerin görev anlayışlarında da
değişiklik ortaya koymuştur. Bu metaforda, liderlerin ve yöneticilerin
görevi, yalnızca örgütü amaç ve hedefler doğrultusunda bir yerlere
33
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ulaştırmak değil, insanların çabalarını arzulanan amaçlar ve hedefler
doğrultusunda harekete geçirmeye elverişli, paylaşılan anlamlar
sistemi yaratmak olarak belirlenmiştir. Örgüt kültürü, emir vermekle
veya tasarlamakla olacak, basit bir olgu değildir. O yaşayan, sürekli
gelişen ve kendi kendini örgütleyen bir gerçekliktir. Değişim,
örgütlerde hep sancılarla doludur. Fakat kültür metaforunun lider ve
yöneticiler üzerine yüklemiş olduğu, insanların çabaları üzerinde
harekete geçirmeye elverişli, paylaşılan anlamlar yaratması, değişimde
önemli açılımlar sağlayacaktır. Böylece insanlar, olayların oluşumu
üzerinde kendi etkilerini görecekler ve gerektiğinde değişimin
görevleri olduğunu bileceklerdir. İnsanlar artık resmi yapıların,
rollerin, olumsuz kişiliklerin arkasına saklanamayacaktır38.
İnsanlar veya örgütler, içinde yaşadıkları çevreyle ilişkilerinde,
çevreye egemen olma, kontrol altına alma veya hükmetme anlayışında
olabileceği gibi ona boyun eğme, uyum içinde yaşama gereğine de
inanabilir. Batı kültürü, çevreyle ilişkilerinde egemenlik yolunu
seçerken, Doğu, Kuzeydoğu Asya kültürlerinin genelde uyum yolunu
ortaya koyduğu belirtilmiştir39.
Kültür metaforu, örgüt ile çevre arasındaki ilişkilerin, sosyal olarak
kurulduğunu kabul eder. Örgüt, yaptığı veya yapmaya çalıştığı alana
göre çevreyi seçer ve orada faaliyetini yapar. Kültür metaforu, çevreyi
örgütün bir uzantısı olarak kabul eder. Örgütler, çevrelerini, iç
faaliyetlerini düzenledikleri gibi düzenler ve orada üstesinden
gelecekleri gerçekleri sahneler. Çevre, çok sayıda birey ve örgütten
oluşur. Bu birey ve örgütün her biri karşılıklı tanımlanan dünyada
kendi yorumlarına göre davranır. Bu dünyada rekabet varsa rekabete
dayalı bir çevre, işbirliği varsa işbirliğine dayalı bir çevre oluşur. Bu
anlayışla, örgütlerin geleceğe yönelik stratejik kararlarda kendi
çabalarından bağımsız bir dünyaya uyum veya tepki göstermek
zorunda olduğu yolundaki yanlış izlenimleri aşmak mümkündür.
Böylece örgütler, başa çıkmak zorunda kalacağı, geleceğin büyük bir
bölümünü sahneleyen rolünü unutmayacak ve ona göre
davranacaktır40.
Kültür Metaforunun Eğitime Etkileri
Okul, kapalı bir sistem değildir. Kapalı sistem kavramı, okulu
etkileyen dış etkenlerin kestirilebilir olmasını işaret eder. Oysa
okulun, çevresiyle ilişkilerinde karşılıklı bir bağlılık, değişkenlik ve
38
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tahmin edilememezlik vardır. Bu nedenle bilimsel yönetim, bürokrasi
ve sosyal sistem kuramı gibi kuramlar, kapalı sistemler olduğundan,
okul yönetimleri için uygun değildir. Çevreyi düşünmeden yapılan
örgütsel analizler yetersiz kalmaktadır41.
Weick’e göre okullarda, diğer örgütlerde olduğu gibi, sıkı kontrol,
emir verme, plan yapma, iş betimlemeleri yapma, standartlardan
sapmaları hemen düzeltme, problemlere çözümler getirmek için
rutinleri geliştirme ve benzeri durumları, uygulamak pek mümkün
değildir. Okullar, gevşek yapılı örgütlerdir. Çünkü diğer örgütlerde şu
sayıltılardan hareket edilmektedir: (1) Örgütlerin, kendi kendini
düzelten rasyonel mekanizmaları vardır. (2) Örgütler, birbirine bağlı
insan etkinlikleri örüntüsüne sahiptir. (3) Örgütlerde, amaç ve araçlar
üzerinde görüş birliği vardır. (4) Örgütlerde, problem ve çözümleri
kestirme olanağı vardır42. Bu sayıltıların okullarda uygulanması pek
mümkün değildir.
Bir okulun kültürü, o okulun zamanla oluşturduğu bir yaşam tarzı
olarak görülebilmektedir. Okulun tarih ve gelenekleri, çalışanların
birikimleri, karşılıklı ilişkileri zamanla o okula özgün bir kültürün
gelişmesine neden olmaktadır. Bu kültür norm, inanç, tutum, davranış,
beklenti ve eğilimlerden oluşmaktadır. Böylece kültür okulda nelerin
değersiz olduğu, nelere önem verildiği ve nasıl hareket edileceği
konusunda çalışanlar arasında ortak bir çabayı oluşturmaktadır. Aynı
zamanda okul kültürü, okulun temel işi olan eğitim-öğretim ortamının
oluşturulmasında yönetici, öğretmen ve öğrenciden neler beklenmesi
gerektiğini de belirlemektedir43.
Kültür metaforu, kültürün, yönetimde kritik bir faktör olduğunu
vurgulayarak okulların etkililik ve verimliliğini yeniden açıklar.
Okullarda yönetici, öğretmen ve öğrenci karmaşık bir örgütsel
davranış yumağı oluşturur. Okullardaki karmaşıklığın giderilmesi okul
kültürünün anlaşılmasıyla mümkündür. Okul kültürünün anlaşılması
için de, okul ortamındaki davranışları yönlendiren değer, inanç,
sembol ve felsefenin bilinmesini gerekli kılmaktadır. Böylece okul
kültürü, örgütsel davranışın aynası olarak, okullardaki gözlenen ve
gözlenemeyen birçok davranışın aydınlatılmasında ve analizinde
eğitim yöneticilerine yardımcı olacaktır44.
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Kültür metaforu, okul yönetiminde birçok kavram ve uygulamayı
yeniden biçimlendirmiştir. Liderlik, iletişim, etkililik, denetim, karar
verme, değişim, örgütsel sosyalleşme, çevre gibi birçok örgüt ve
yönetimle ilgili kavram, süreç ve uygulama kültür metaforuyla yeni
bir anlam kazanmıştır45. Örneğin, liderin görevi, yalnızca örgütü
amaçlar ve hedefler doğrultusunda bir yerlere ulaştırmak değil,
bireylerin çabalarını arzulanan amaçlar ve hedefler doğrultusunda
harekete geçirmeye elverişli, paylaşılan anlamlar sistemi yaratmak
olarak belirlenmiştir46.
Kültür metaforu, okulun kültür aktarma gibi temel misyonunun
yorumlanmasına yardımcı olmaktadır. Her okul, kültürünü kendisi
oluşturmaktadır. Bir okulun kültürü, diğer okulun kültüründen farklı
ve kendine özgüdür. Okullar kendi içinde kültürü oluştururken aynı
zamanda toplumsal kültürü kuşaktan kuşağa aktarmaktadır. Diğer bir
ifadeyle okulları yalnızca kültür üreten kurumlar değil, kültürü aktaran
örgütler olarak görmek gerekmektedir47.
Okulların tarihi ve gelenekleri okulun kültürünü yaratır. Kültür,
okulların temel kişiliğini oluşturur. Her hangi bir okula yaklaştıkça bu
kişilik hissedilmeye başlanır, adeta koklanır ve hissedilir. Okula adım
atıldıkça
okulun
duvarlarında,
koridorlarda,
öğrencilerde,
öğretmenlerde, yöneticilerde ve bunlar arasındaki ilişki ve
iletişimlerde görülür. Okullar, sahip oldukları kültürlerle birbirinden
ayırabilir, başarı ve başarısızlıkları tanımlanabilir.
Swymer, okulların gelişmesi için yeni değerler önerilse de, okulda
olumlu bir kültür yaratmadıkça okulun gelişmesinin mümkün
olmayacağını belirtmektedir48. Okulda olumlu kültür yaratmada
yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Yöneticilerin yeniliklere
açık, olumlu gelişmelere destek olması öğretmen ve öğrencileriyle
olumlu ilişkiler geliştirmesi, öğrenme ortamına zemin hazırlamaktadır.
Okullar, eğitim faaliyetinin merkezini oluşturmakta, eğitim
hizmetinin ilkelden sunulduğu ve farklı kültürel grupların buluştuğu
yerlerdir. Eğitimin yeniden yapılandırılmasında bu kurumların sahip
olduğu kültürlerin önemli bir yeri vardır. Çünkü okul kültürü yönetici,
öğretmenlerin değişim ve yeniliklere karşı tutumlarını, öğrencilerin
güdülenmesini ve başarı düzeylerini etkilemektedir49. Kültür
metaforu, okulların sembollerle örülü dünyasının yorumlanmasına
yardımcı olacaktır. Okulda paylaşılan değerlerin, geleneklerin,
45
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sembollerin, törenlerin ne olduğu, bunların, yönetici, öğretmen ve
öğrenciler üzerinde nasıl bir etki yaptığı, kültür araştırmaları
sonucunda bulunacaktır.
Sonuç
Örgütsel kültür kavramı, gerek bir metafor gerekse de bir yaklaşım
olarak kullanılmış olsun örgüt literatürüne iki önemli katkıyı
getirmiştir. Birincisi, örgütsel unsurlar, örgütsel kültür kavramıyla
yeniden yorumlanmaya başlanmıştır. İkincisi, örgüt çalışma alanları
mit, ritüel, hikaye, destan, sembol, seremoni ve kahraman gibi
kavramların alana girmesiyle zenginleşme göstermiştir. Formal örgüt
yapısı, sadece örgütsel işbölümünü açıklamanın ötesinde, örgütsel
etkililik için keşfedilen seremoni, ritüel ve mit gibi kültürel unsurları
da açıklar hale gelmiştir.
Kültür metaforu, örgütleri anlamada, yorumlamada, biçim ve
yönetim süreçlerinde büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Örgütü
makine gibi gören metafor anlayışından, dikkatleri örgütlerin insani
yönlerine çekmiştir. Her örgütün bir kişiliğinin olduğunu vurgulamış,
örgütlerin inanç, değer ve normlarıyla bir bütünlük oluşturduğu
anlayışını yerleştirmeye çalışmıştır. Bu metafor, örgütün yalnızca
biçim, şekil ve yapılardan ibaret olmadığı, bir ruhunun olduğu,
yaşayan bir sistem olduğu anlayışını getirmiştir.
Kültür metaforu, okullardaki yöneticileri, yalnızca yönetmelikleri
uygulayan “gardiyan müdür” anlayışından uzaklaştırmaya çalışmıştır.
Bu metaforda yönetici, yönettiği bireylerle birlikte okul kültürünün
oluşmasında, paylaşılmasında ve yayılmasında önemli rolleri
üstlenmektedir.
Değişim, örgütler için hayati olduğu kadar aynı zamanda bir direnç
ve kırılma noktasıdır. Kültür metaforu, örgütün şeklinde yapılan
değişikliklerin, insanların beyinlerinde, inançlarında, değerlerinde ve
normlarında bir yer bulmuyorsa örgütü sıkıntıya sürüklemekten başka
bir işe yaramayacağını ifade etmektedir. Bu metafora göre yönetici,
bir lider olarak değişimi gerçekleştirecek gerekli ortamı, zihni
değişimi ve ortak görüş birliğini oluşturmaya çalışacaktır.
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